
MINISTERUL EDUCAȚIEI 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ, 

ARGEȘ 

- 2022 - 

  



MINISTERUL EDUCAȚIEI 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ, 

ARGEȘ 

- 2022 - 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTE PENTRU INCLUDEREA 

COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE 

SPECIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

Curriculum 

- Programului de formare continuă –  

 

 

 

 

Aviz Nr. ......../ ................................ 

Inspector Școlar General:  

Prof. Dumitru TUDOSOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERUL EDUCAȚIEI 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ, 

ARGEȘ 

- 2022 - 

a) Denumirea furnizorului: 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ, 

ARGEȘ 

 

b) TIPUL DE FINANȚARE A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE: 

Erasmus+ (Operator de Program ANPCDEFP) Acțiunea Cheie 1 – Educația Adulților (ADU) 

2021-1-RO01-KA122-ADU-000020313. 

 

c) INFORMAȚIILE REFERITOARE LA GRUPUL ȚINTĂ 

Personal didactic de predare/ personal didactic auxiliar/ personal didactic cu funcții de 

conducere, de îndrumare şi de control.  

 

d)  ESTIMAREA NUMĂRULUI DE FORMABILI PE AN DE 

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI:  20 

 

e) DOMENIUL TEMATIC 

5. Educația copiilor cu CES, conf. Anexei 1 la Metodologiei Programelor de Formare în 

Cariera Didactică Anexă la Ordinul Ministerului Educației nr. 4224/ 6.07.2022 

 

f) FORMA DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI COMPLEMENTAR (se va 

preciza o singură formă de organizare): 

1) forma de organizare în sistem blended-learning: 

(i) componenta față-în-față – procent de cel puțin 40%, dar nu mai mult de 50% din 

bugetul total de timp al programului, alocat componentei teoretice; 

(ii) componenta online asincron – procent de cel puțin 50%, dar nu mai mult de 60% 

din bugetul total de timp al programului, alocat componentei practic-aplicative; 

 

g)  BUGETUL DE TIMP AL PROGRAMULUI COMPLEMENTAR (NUMĂRUL 

TOTAL DE ORE AL PROGRAMULUI): 

• 60 ore (30 ore x 2 module) 

 

 Nr. Ore Față-în-față Sincron Asincron 

Practic 36 8 16 12 

Teoretic 24 4 12 8 

Total 60 12 28 20 

 

h) DATELE DE CONTACT ALE FURNIZORULUI: 

Adresa: B-dul. Eroilor, Nr. 4-6, Pitești, Argeș 

Telefon/ Fax: 0040 348 730442 

e-mail: cjraearges@yahoo.com 

 

i) DENUMIREA INSTITUȚIEI PARTENERE ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

Associação Intercultural Amigos da Mobilidade 

Adresa: Rua Loteamento do Jardim, 4755-221 Gamil, Barcelos, 4755-221 Barcelos, 

Portugalia 

Telefon: +351 253 144 226 

e-mail: mobilityfriends@gmail.com  

  

mailto:cjraearges@yahoo.com
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1. NOTĂ DE ARGUMENTARE A UTILITĂȚII PROGRAMULUI/ ANALIZA DE 

NEVOI: 

 

Un număr mare de elevi cu cerințe educative speciale (CES) sunt școlarizați în județul 

Argeș, cu sau fără certificate de orientare școlară, cu sau fără diagnostic, cu sau fără a solicita 

înscriere pe locurile speciale pentru copiii cu CES. Unii dintre aceștia au dificultăți vizibile de 

integrare și adaptare comportamentală mediului școlar restrictiv, alții fac eforturi să răspundă 

standardelor științifice cerute de școală, iar în jurul lor se găsesc întotdeauna mai mulți adulți 

cu putere de decizie și acțiune. 

Problematica integrării elevilor cu cerințe educative speciale în învățământul de masă 

ca și necesitatea de formare a cadrelor didactice în acest sens, este una relativ nouă. Deseori în 

clasele sau grupurile de elevi (cu și fără nevoi speciale) se produc conflicte, uneori ele trenează 

și tendințele conflictuale depășesc cadrul sălii de clasă. 

Ultimii ani au fost punctați cu solicitări, plângeri, reclamații, atât la adresa elevilor 

(individual sau ca grup), cât și la adresa cadrelor didactice, sau chiar a instituțiilor școlare. 

Școlile se confruntă des cu problema absenteismului, a abandonului școlar, a lipsei de valorizare 

și de motivație a elevilor cu cerințe educative speciale în raport cu educația. O altă provocare o 

crează însă competențele reduse ale cadrelor didactice de a lucra cu elevi cu nevoi speciale. 

Colaborarea cu părinții poate fi una dificilă, mai ales ales atunci când nivelul de încredere al 

acestora în instituția școlii este scăzut. 

În județul Argeș au existat mai multe inițiative de diferite dimensiuni, menite să reducă 

comportamentele discriminatorii ale elevilor și sentimentele negative, demotivante 

experimentate de aceștia. 

Există rezultate și se dorește în continuare îmbunătățirea lor. Cursul de față este o 

inițiativă de utilizare a rezultatelor deja realizate și de aprofundare a competențelor dezirabile 

ale cadrelor didactice în direcția incluziunii elevilor cu cerințe educative speciale în clasă și 

școală. 

Se anexează cererea de proiect finanțat prin Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 

1 – Educația Adulților (ADU) 2021-1-RO01-KA122-ADU-000020313. 

 

3. SCOPUL PROGRAMULUI ÎN CONCORDANȚĂ CU REZULTATELE ANALIZEI 

DE NEVOI: 

Scopul cursului de formare este o rezultantă a obiectivelor de proiect: 

Maximizarea impactului acțiunilor de proiect prin transferul de cunoștințe și abilități 

dobândite de cei 10 experți participanți la cursul din Portugalia, finanțat prin grantul de proiect. 

Creșterea numărului personalului din învățământul preuniversitar cu competențe 

dezvoltate privind utilizarea de metode și mijloace integrative în activitatea didactică, dar 

și în comunicarea cu adulții reprezentativi (părinți, tutori, alte cadre didactice și instituții) 

specifice integrării copiilor cu cerințe educative speciale.  

 

4) OBIECTIVELE GENERALE ALE PROGRAMULUI, ÎN CONCORDANȚĂ CU 

ANALIZA DE NEVOI: 

1. Utilizarea de metode și mijloace de învățământ care să crească conștientizarea nevoilor 

celorlalți; 

2. Identificarea situațiilor de necesitate specifice elevilor cu cerințe educative speciale;  

3. Identificarea de comportamente dezirabile pentru a sprijini incluziunea;  

4. Utilizarea de tehnici de lucru și comunicare, care să dezvolte relații constructive între 

profesor, elev cu cerințe educative speciale și aparținătorii acestuia. 
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5) OBIECTIVELE SPECIFICE DERIVATE DIN OBIECTIVELE GENERALE: 

OBIECTIVE GENERALE Obiective specifice: 

La finalul cursului, participanții vor fi capabili să: 

1. Utilizarea de metode și mijloace 

de învățământ care să crească 

conștientizarea nevoilor 

celorlalți; 

 

• Exemplifice un comportament 

antidiscriminator, relativ la o situașie dată. 

• Identifice sursele de informare asupra 

priorităților europene și naționale privind 

drepturile copilului cu nevoi speciale; 

• Demonstreze atitudine activă în raport cu 

situațiile de îngrădire a drepturilor. 

• Explice și altor colegi propria viziune asupra 

libertății 

2. Identificarea situațiilor de 

necesitate specifice elevilor cu 

cerințe educative speciale;  

 

• Enumere dificultăți ce pot apărea în munca 

didactică; 

• Recunoască situațiile de discriminare; 

• Analizeze situațiile de discriminare; 

• Să recunoască și să exprime trăiri afective 

asociate cerințelor educative speciale 

 

3. Identificarea de comportamente 

dezirabile pentru a sprijini 

incluziunea;  

 

• Identifice comportamente de incluziune; 

• Pozitiveze comportamente des întâlnite. 

• Conștientizeze direcțiile pe care se poate 

centra predarea și comunicarea cu adulții. 

• Argumenteze necesitatea incluziunii 

4. Utilizarea de tehnici de lucru și 

comunicare, care să dezvolte 

relații constructive între 

profesor, elev cu cerințe 

educative speciale și 

aparținătorii acestuia. 

 

• Enumere dificultăți ce pot apărea în 

comunicare; 

• Recunoască abilitățile personale utile într-o 

comunicare eficientă în situații incluzive 

• Exemplifice metode de dezvoltare a abilităților 

de comunicare la copii 

• Exerseze modalități de dezvoltare  a bilităților 

de comunicare la părinți 

 

 

6) COMPETENŢELE PROGRAMULUI: CHEIE, GENERALE ȘI SPECIFICE 

(DERIVATE DIN COMPETENŢELE GENERALE ȘI ASOCIATE 

CONȚINUTURILOR TEMATICE): 

 

Nr. 

Crt. 

Competențe 

cheie 

Competențe 

generale 

Competențe specifice Conținuturi tematice 

1. Profesor 

incluziv 

(M1) 

Acțiunea 

centrată pe elev 

 

• Conștientizarea 

propriului demers 

educativ 

• Conștientizarea 

diferențelor 

interumane 

M I. Profesor incluziv  
1. Priorități europene pentru 

democrație și cetățenie activă 
• Prioritatea pentru incluziune 

socială 
2. Autoevaluarea libertății 
▪ Limitele libertății personale 
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2. Predarea în 

clasa și școala 

incluzivă 

• Adaptarea demersului 

didactic la mediul 

școlar incluziv 

• Recunoașterea 

caracteristicilor clasei 

incluzive 

▪ Moduri de utilizare a libertății 
personale 

3. Drepturile omului și 
drepturile copilului : 

▪ Unde le găsesc 
▪ Drepturi speciale pentru copii cu 

cerințe speciale 
4. Toleranță și antidiscriminare: 
5. Direcții de centrare a predării 
- Elev 

6. Exersarea reflecției 
- Internă 
- Exprimată  

7. Conceptul de incluziune 
8. Pozitivarea comportamentului: 
▪ Exemplificarea de situații 

discriminatorii 
Construirea de comportamente 
dezirabile incluziunii 

3. Părinte 

responsabil 

(M2) 

Educarea în 

spiritul 

incluziunii 

copiilor cu 

cerințe 

educative 

speciale, a 

drepturilor 

omului, 

toleranței și 

nediscriminării; 

• Analizarea relației 

școală incluzivă-

comunitate 

• Dezvoltarea 

atitudinilor/ 

comportamentelor 

incluzive, de toleranță 

și nediscriminare 

• Identificarea 

situațiilor/ 

comportamentelor 

discriminatorii 

1. Copil cu Cerințe Educative 
Speciale; 
2. Mediul incluziv/ clasa incluzivă/ 
Provocări pentru profesor/ 
educator; 
3. Exemple de comportament 
dezirabil  
4. Recunoașterea abilităților 
personale utile în mediul incluziv:  
Comunicare asertivă; Ascultare 
activă; Respect pentru 
particularitățile individuale și 
instituționale; 
5. Solicitarea drepturilor în 
mod responsabil  
6. Dezvoltarea abilităților 
personale la copii 

 

4. Dezvoltarea 

abilităților 

personale de 

interacțiune cu 

adulții 

reprezentativi 

pentru copilul 

cu cerințe 

educative 

speciale 

• Dezvoltarea propriilor 

abilități utile în 

mediul incluziv 

• Adaptarea strategiei 

personale pentru o 

comunicăre eficientă 

în mediul incluziv. 

 

7) PLANUL CADRU DE FORMARE: 

 

Nr. 

Crt.  

Modulul/ 

Tema 

Conținuturi tematice Tipul de 

activități 

(activități 

teoretice/ 

activități 

practicaplicative) 

Buget de 

timp 

alocat pe 

conţinuturi 

tematice 

Forma de 

organizare 

(blended-

learning) 

1. 

 

M I. Profesor 
incluziv  

1. Priorități europene pentru 

democrație și cetățenie activă 

Activități 

teoretice 

2 ore  Blended- 

learning 
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 • Prioritatea pentru incluziune 

socială 

2. 2. Autoevaluarea libertății 

• Limitele libertății personale 

• Moduri de utilizare a libertății 

personale 

Activități 

teoretic și practic 

aplicative 

4 ore 

3. 3.Drepturile omului și drepturile 

copilului : 

• Unde le găsesc 

• Drepturi speciale pentru copii 

cu cerințe speciale 

Activități 

teoretic și practic 

aplicative 

4 

4. 4. Toleranță și antidiscriminare Activități practic 

aplicative 

2 

5. 5. Direcții de centrare a predării: 

Elev 

Activități 

teoretic și practic 

aplicative 

4 

6. 6. Exersarea reflecției 

- Internă 

- Exprimată  

Activități 

teoretic și practic 

aplicative 

4 

7. 7. Conceptul de incluziune Activități 

teoretice 

2 

8. 8. Pozitivarea comportamentului: 

• Exemplificarea de situații 

discriminatorii 

• Construirea de 

comportamente dezirabile 

incluziunii 

Activități 

teoretic și practic 

aplicative 

8 

9. M II. Părinte  
responsabil 

1. Copil cu Cerințe Educative 

Speciale; 

Activități 

teoretice 

4 ore 

10. 2. Mediul incluziv/ clasa 

incluzivă/ Provocări pentru 

profesor/ educator; 

Activități 

teoretice și 

practic aplicative 

6 ore 

11. 3. Exemple de comportament 

dezirabil  

Activități practic 

aplicative 

4 ore 

12. 4. Recunoașterea abilităților 

personale utile în mediul 

incluziv:  Comunicare asertivă; 

Ascultare activă; Respect pentru 

particularitățile individuale și 

instituționale; 

Activități 

teoretice și 

practic aplicative 

6 ore 

13. 5. Solicitarea drepturilor în mod 

responsabil  

Activități 

teoretice și 

practic aplicative 

4 ore 

14. 6. Dezvoltarea abilităților 

personale la copii 

Activități 

teoretice și 

practic aplicative 

6 ore 
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8) STRATEGIA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE, pe tipuri de 

activităţi, în cadrul căreia:  

- bugetul de timp alocat fiecărui modul/temă respectă următoarea distribuţie: 40% activităţi 

teoretice şi 60% activităţi practic-aplicative;  

- activitățile de evaluare formativă (de parcurs) nu se evidențiază în bugetul de timp al 

progamului, dar sunt descrise în strategia de evaluare, fiind implicite activității de formare, tip 5 / 

12 consiliere și feed-back;  

- activitatea de evaluare finală nu face parte din bugetul de timp al progamului, constituindu-se ca 

activitate distinctă, realizată de către membrii comisiei și nu de către formabili, informații cu 

privire la modul de organizare a evaluării finale trebuie incluse în strategia de evaluare;  

 

 Nr. Ore Față-în-față Sincron Asincron 

Practic 36 8 16 12 

Teoretic 24 4 12 8 

Total 60 12 28 20 

Evaluare 2 h - - 2 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

 Nr. ore/  Forma 

organizare 

Teorie Practică  Evaluare 

Modul I 30 h Blended 

learning 

 

12 h 18 h 60 min 

Modul II 30 h 12 h 18 h 60 min 

Evaluare (cf art. 

III. 2. lit. j) 

2 h Față-în-față   2 h 

2 *(finală) 

Total: 60 h   22 36 4 

 

 


