Anexa nr. ............ la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. ............ / 2019
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programă școlară
pentru disciplina

TERAPII SPECIFICE ȘI PROGRAME DE
INTERVENȚIE
Învățământ special
Clasa pregătitoare – a IVa
Dizabilități intelectuale ușoare și moderate

2019

Programa şcolară TERAPII SPECIFICE ȘI PROGRAME DE INTERVENȚIE – Învăţământ special primar – Dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate

1

Notă de prezentare
Programa școlară pentru disciplina Terapii specifice și programe de intervenție pentru
clasele pregătitoare – a IV -a a fost structurată conform planului-cadru pentru învățământ
special, aprobat prin OMENCȘ nr. 3622/27.04.2018, terapiile specifice și programe de
intervenție au alocate 10-12 ore pe săptămână.
Elaborarea disciplinei Terapii specifice și programme de intervenție este întemeiată
pe recomandarea Parlamentului European vizând competenţele-cheie (Key Competences
for Lifelong Learning — a European Reference Framework, Recommendation of the
European Parliament and of the Council of 18 December 2006 ii, în Official Journal of the
EU, 30 dec. 2006). Pornind de la principiile enunțate în documentele programatice de mai
sus, considerăm că acțiunile de integrare, compensare, reabilitare, au ca scop declarat
egalizarea de șanse în vederea integrării cât mai eficiente a persoanelor cu dizabilități în
societate.
Programa de Terapii specifice și de compensare respectă prevederea articolului 2,
alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/5 ianuarie 2011, cu modificările și completările
ulterioare: Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi
armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea
unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală.
Disciplina Terapii specifice și de compensare vizează stimularea dezvoltării unei
personalități armonioase a elevilor cu dizabilități intelectuale ușoare și moderate din
învățământul special de stat, având ca obiectiv atingerea unui nivel inițial de formare a
competențelor-cheie, pentru ciclul de învățământ primar, respectiv atingerea unui nivel
intermediar de formare a competențelor-cheie, pentru ciclul de învățământ gimnazial, care
să reprezinte ulterior baza profilului de formare a absolvenților de liceul din învățământul
special sau învățământul de masă, profil tehnologic, după caz.
Structura programei școlare include, pe lângă Nota de prezentare, următoarele:
 Competenţe generale
 Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
 Conţinuturi
 Sugestii metodologice
Competențele generale cuprinse în prezenta programă școlară vizează dezvoltarea
capacităților de a utiliza cunoștințe, aptitudini și abilități personale, sociale și/sau
metodologice în situații de studiu și pentru dezvoltarea profesională și personală pe durata
ciclurilor de învățământ primar și gimnazial special. Competențele specifice din prezenta
programă școlară reprezintă etape progresive de dobândire a competențelor generale.
Activitățile de învățare structurate în prezenta programă țintesc la stabilirea unui
nivel optim de funcționare cognitivă, socioemoţională şi a comportamentelor adaptative, în
raport cu potenţialul psihoindividual condiționat de nivelul de severitate al dizabilităţii
intelectuale ușoare și moderate a elevilor din învățământul primar și gimnazial special.
Vârsta micii școlarități este caracterizată de învățarea impusă, dirijată din exterior, ca
activitate fundamentală, precum și de extinderea relațiilor sociale, a obligațiilor și a
drepturilor. Elevii cu dizabilități intelectuale ușoare și moderate au un grad ridicat de
dependență față de adult. Formarea unor concepții proprii despre realitatea înconjurătoare
se impune cu impetuozitate în vederea creșterii gradului de autonomie personală a
acestora. Vârsta marii școlarități este caracterizată de creșterea gradului de autonomie,
luarea propriilor decizii, învățarea independentă, ca activitate fundamentală, precum și de
diversificarea relațiilor sociale în afara microgrupului școlar. Elevii cu dizabilități
intelectuale ușoare și moderate au încă un grad înalt de dependență față de adult.
Dezvoltarea conștiinței de sine și capacitatea de verbalizare a opiniilor proprii sunt
esențiale în vederea creșterii progresive continue a gradului de autonomie personală a
acestora.
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Conținuturile prezentei programe sunt un răspuns la nevoile educaționale ale
elevilor cu dizabilități intelectuale ușoare și moderate, facilitându-le acestora dezvoltarea
bio-psihosocială, în vederea unei cât mai bune integrări sociale şi a unei inserții
socioprofesionale viabile, care să le asigure o viață autonomă şi demnă. Conținuturile vor
fi specificate în cadrul planurilor de intervenție personalizată alcătuite de către profesorul
psihopedagog, structurate în domenii de activitate (stimulare multisenzorială, educație
perceptiv-motrică, terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare, dezvoltarea limbajului,
stimulare cognitivă etc.) în funcție de particularitățile de vârstă, de dezvoltare individuală şi
de specificul grupului. Fundamentul planurilor de intervenție personalizată este reprezentat
de profilul de competențe şi graficul dezvoltării comportamentelor adaptative (conceptuale,
sociale şi practice) individuale.
Sugestiile metodologice privind atingerea competențelor generale și specifice
destinate învățământului preuniversitar special pentru elevii cu dizabilități intelectuale
ușoare și moderate recomandă valorificarea tuturor experiențelor de învățare ale elevilor,
integrând cele trei dimensiuni ale educației (formală, nonformală și informală), cu orientare
corectiv-compensatorie și practic-aplicativă, în manieră complementară. Acestea au rolul
de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare, pentru proiectarea şi derularea
la clasă a activităților de predare-învăţare-evaluare, în concordanță cu specificul
disciplinei.
În concluzie, prezenta programă școlară se bazează pe fundamentul teoretic potrivit
căruia potențialul de dezvoltare și profilul de competențe al elevilor cu dizabilităţi
intelectuale ușoare și moderate sunt unice, oferind un cadru de referinţă pentru atingerea
scopurilor educaţionale şi de reabilitare.
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Competenţe generale

1. Formarea capacității de interacțiune, explorare și cunoaștere a mediului
extern
2. Formarea capacității de abilitare motorie generală și de organizare a
conduitelor și structurilor perceptiv-motrice
3. Formarea abilităţilor de receptare, structurare şi emitere a mesajului oral
4. Formarea, exersarea abilităţilor în plan lexico-grafic
5. Formarea capacităților intelectuale prin exersarea proceselor psihice
6. Formarea capacității de intercunoaștere și interrelaționare în viața
cotidiană
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CLASA PREGĂTITOARE - CLASA A IV-A
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Formarea capacității de interacțiune, explorare și cunoaștere a mediului extern
Clasa pregătitoare – clasa a IV-a
1.1.Formarea capacităţii de reacţie la stimuli externi
- Activităţi de stimulare polisenzorială cu grade diferite de intensitate.
- Exerciţii de stimulare vizuală: familiarizarea cu stimuli luminoşi, utilizând culori
contrastante;
- Exerciţii de stimulare auditivă: familiarizarea cu zgomote, cu vocea umană, sunete emise
de diverse animale, activităţi cu jucării sonore etc.
- Exerciţii de stimulare tactil-kinestezică: explorarea şi manipularea obiectelor cu texturi
diferite, perceperea temperaturii, percepția vibrațiilor, a presiunii, masaj;
- Exerciţii de stimulare olfactivă: explorarea mirosurilor din mediul ambiant;
- Exerciţii de stimulare vizuală: explorarea gusturilor diverselor alimente.
1.2 Formarea capacităţii de observare, urmărire şi identificare a stimulilor
- Activităţi de urmărire a diferiților stimuli în contexte diferite: camera de stimularea
polisenzorială, sala de clasă şi mediul extern familiar;
- Exerciţii joc de urmărire şi căutare a stimulilor (obiecte, persoane) după ce acțiunea
acestora a încetat.
1.3 Dezvoltarea diferitelor forme ale atenţiei
- Exerciţii de stimulare a atenției prin efecte luminoase, sonore, vibratorii;
- Exerciţii joc pentru dezvoltarea unor forme ale atenţiei : auditivă, vizuală,tactilkenestezică, etc.
1.4 Formarea capacității de discriminare şi identificare a atributelor perceptive ale
stimulilor
- Activităţi de percepţie şi discriminare a formei şi mărimii;
- Activităţi de percepţie, recunoaştere şi diferenţiere a onomatopeelor;
- Activităţi de percepţie şi diferenţiere a asperității, texturii şi greutăţii;
- Activităţi de percepţie şi diferenţiere a proprietăților termice ale obiectelor;
- Activităţi de percepţie şi diferențiere a gusturilor şi mirosurilor;
- Activităţi de percepţie şi discriminare a atributelor aflate în opoziţie.
1.5 Formarea capacităţii de recunoaştere a obiectelor în plan tridimensional şi
bidimensional
- Activităţi de identificare a obiectelor concrete;
- Exerciţii de trecere de la obiectul concret la imagine;
- Exerciţii de suprapunere obiect imagine.
1.6 Formarea capacităţii de analiză şi sinteză a informațiilor
- Exerciţii de asociere a obiectelor identice după diferite criterii (formă, mărime, culoare,
textură, etc);
- Exerciţii de asociere obiect-imagine corespunzătoare;
- Exerciţii de descompunere a întregului în părţi (obiect sau imagine);
- Exerciţii de recompunere a întregului;
- Exerciţii de recunoaștere şi identificare a elementelor lipsă ale întregului la nivel de obiect
şi imagine (dificultate graduală).
1.7 Formarea capacităţii de comparare a obiectelor
- Exerciţii de integrare categorială (integrarea obiectului sau a imaginii în clasa de
apartenență);
- Exerciții de identificare şi eliminare a unor obiecte care nu se potrivesc într-o mulțime
dată;
- Exerciţii de ordonare după diferite criterii a unor obiecte sau imagini după model
- Exerciţii de reproducere a unor patern-uri structurale.
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Clasa pregătitoare – clasa a IV-a
1.8 Formarea capacităţii de clasificare după diverse criterii
- Exerciţii de seriere a obiectelor şi imaginilor după diferite criterii în absența modelului;
- Exerciţii de ordonare a obiectelor şi imaginilor după diferite criterii în absenţa modelului;
- Exerciţii de clasificare a obiectelor şi imaginilor după diferite criterii în absenţa modelului.
1.9 Formarea capacităţii de generalizare a cunoștințelor
- Exerciţii de indicare şi discriminare într-un mediu nestructurat, a obiectelor şi sunetelor
învățate în mediul structurat.
1.10 Formarea capacităţii de reprezentare mentală
- Exerciţii pentru dezvoltarea deprinderilor de investigare;
- Exerciţii de explorare a contururilor;
- Exerciţii de identificare a imaginilor ce reprezintă obiecte identice dar de mărimi diferite,
poziții spațiale diferite;
- Exerciţii de apreciere a ordinii crescânde sau descrescânde a unor figuri de mărimi
diferite;
- Exerciţii de apreciere a ordinii, succesivității momentelor unor acţiuni simple;
- Exerciţii de reproducere după comandă verbală a mișcărilor, gesturilor şi posturii.
1.11 Formarea și dezvoltarea capacității de reacție la stimuli externi
- Activități de stimulare polisenzorială cu grade diferite de intensitate
- Exerciții de stimulare vizuală: familiarizarea cu stimuli luminoși și culori contrastante;
- Exerciții de stimulare auditivă: familiarizarea cu zgomote, cu vocea umană, sunete emise
de diverse animale; activități cu jucării sonore etc;
- Exerciții de stimulare tactil-kinestezică: explorarea și manipularea obiectelor cu texturi
diferite, perceperea temperaturii, percepția vibrațiilor, a presiunii, masaj;
- Exerciții de stimulare olfactivă: explorarea mirosurilor din mediul ambiant;
- Exerciții de stimulare vizuală: explorarea gusturilor diverselor alimente.
1.12 Formarea și dezvoltarea capacității de observare, urmărire și identificare a
stimulilor
- Activități de urmărire a diferiților stimuli în contexte diferite: camera de stimularea
polisenzorială, sala de clasă și mediul extern familiar;
- Exerciții joc de urmărire și căutare a stimulilor ( obiecte, persoane) după ce acțiunea
acestora a încetat.
1.13 Dezvoltarea diferitelor forme ale atenției
- Exerciții de stimulare a atenției prin efecte luminoase, sonore, vibratorii;
- Exerciții joc pentru dezvoltarea unor forme ale atenției : auditivă, vizuală, tactilkenestezică etc.
1.14 Formarea și dezvoltarea capacității de discriminare și identificare a atributelor
perceptive ale stimulilor
- Activități de percepție și discriminare a formei și mărimii;
- Activități de percepție, recunoaștere și diferențiere a onomatopeelor;
- Activități de percepție și diferențiere a asperității, texturii și greutății;
- Activități de percepție și diferențiere a proprietăților termice ale obiectelor;
- Activități de percepție și diferențiere a gusturilor și mirosurilor;
- Activități de percepție și discriminare a atributelor aflate în opoziție;
1.15 Formarea capacității de recunoaștere a obiectelor în plan tridimensional și
bidimensional
- Activități de identificare a obiectelor concrete;
- Exerciții de trecere de la obiectul concret la imagine;
- Exerciții de suprapunere obiect imagine;
1.16 Formarea și dezvoltarea capacității de analiza și sinteza a informațiilor
- Exerciții de asociere a obiectelor identice după diferite criterii ( formă, mărime, culoare,
textură etc);
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Clasa pregătitoare – clasa a IV-a
- Exerciții de asociere obiect – imagine corespunzătoare;
- Exerciții de descompunere a întregului în părți ( obiect sau imagine);
- Exerciții de recompunere a întregului;
- Exerciții de recunoaștere și identificare a elementelor lipsă ale întregului la nivel de obiect
și imagine ( dificultate graduală).
1.17 Formarea și dezvoltarea capacității de comparare a obiectelor
- Exerciții de integrare categorială;
- Exerciții de identificare și eliminare a unor obiecte care nu se potrivesc într-o mulțime
dată;
- Exerciții de ordonare după diferite criterii a unor obiecte sau imagini după model;
- Exerciții de reproducere a unor patternuri structurale;
1.18 Formarea și dezvoltarea de capacității de clasificare după diverse criterii
- Exerciții de seriere a obiectelor și imaginilor după diferite criterii în absența modelului;
- Exerciții de ordonare a obiectelor și imaginilor după diferite criterii în absența modelului;
- Exerciții de clasificare a obiectelor și imaginilor după diferite criterii în absența modelului.
1.19 Formarea și dezvoltarea capacității de generalizare a cunoștințelor
- Exerciții de indicare și discrimare într-un mediu nestructurat a obiectelor și sunetelor
învățate în mediul structurat;
1.20 Formarea și dezvoltarea capacității de reprezentare mentală
- Exerciții pentru dezvoltarea deprinderilor de investigare;
- Exerciții de explorare a contururilor;
- Exerciții de identificare a imaginilor ce reprezintă obiecte identice dar de mărimi diferite,
poziții spațiale diferite;
- Exerciții de apreciere a ordinii crescânde sau descrescânde a unor figuri de mărimi
diferite;
- Exerciții de apreciere a ordinii, succesivității momentelor unor acțiuni simple;
- Exerciții de reproducere după comandă verbală a mișcărilor, gesturilor și posturii.
2. Formarea capacității de abilitare motorie generală și de organizare a conduitelor
și structurilor perceptiv-motrice
Clasa pregătitoare – clasa a IV-a
2.1 Formarea mișcărilor fundamentale și a capacităților fizice
- Exerciții pentru formarea gestului rectiliniu, prin mișcare de translație de tip orizontal
(dreapta-stânga, înainte-înapoi), de tip vertical (sus-jos), în ambele sensuri, cu o
întindere în spațiu și timp determinată, cu menținerea direcției și a vitezei;
- Exerciții pentru formarea gestului rotativ prin mișcarea de rotație de la stânga la dreapta
și invers, din interior spre exterior, cu o întindere în spațiu și timp determinată, cu
menținerea distanței față de axul central (mobil și fix);
- Exerciții pentru formarea gestului scripto-plastic prin mișcări variate, complexe, cu direcții
multiple și cu amplitudine mică;
- Exerciții pentru formarea gestului polimorf prin mișcări variate, complexe,
pluridirecționale, de amplitudine mare;
- Exerciții pentru formarea gesturilor de oscilație a corpului și capului prin balansarea
înainte-înapoi, între limite determinate și într-un ritm dat;
- Exerciții pentru educarea forței, a capacității de a executa mișcări;
- Exerciții pentru educarea capacității de a-și doza efortul;
- Exerciții pentru formarea capacității de a executa mișcări la viteza dorită;
- Exerciții pentru formarea capacității de a executa mișcări în funcție de spațiu;
- Exerciții pentru formarea capacității de a executa mișcări din poziția statică sau din
mișcare;
- Exerciții pentru educarea îndemânării;
- Exerciții pentru educarea flexibilității și fluidității, a formării capacității de a mișca corpul și
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Clasa pregătitoare – clasa a IV-a
obiectele fără a se lovi între ele;
- Exerciții pentru educarea coordonării;
- Exerciții pentru educarea gradului de continuitate și rezistență;
- Exerciții pentru formarea capacității de a executa mișcări, performanțe psihomotrice
automatizate;
2.2 Formarea mișcărilor fundamentale ale membrelor (superioare și inferioare), ale
diferitelor segmente ale corpului în raport cu subiectul, cu unul sau mai mulți
parteneri, cu sau fără suport material etc.
- Exerciții pentru formarea capacității de a executa mișcări cu membrele superioare
(Întinderea brațelor în față, sus, lateral şi jos; Ridicarea braţelor, apoi coborârea şi
sprijinirea lor pe genunchi, cu lăsare pe vine; Rotirea braţelor din diferite poziții);
- Exerciții pentru formarea capacității de a executa mișcări cu membrele inferioare
(Ridicarea alternativă, pe numărătoare, a genunchilor; Exerciţii de dat cu piciorul într-o
minge);
- Exerciții pentru educarea mișcărilor care implică două sau mai multe mutații corporale:
deget-mână, braț-picior, ansamblul corpului;
- Exerciții pentru educarea capacității de coordonare motorie: oculo-manuală, auditivmanuală, mână-ochi-picior etc.
2.3 Formarea activităților motrice de manipulare și comportament de comunicare
nonverbală și verbală
- Exerciții pentru formarea capacității de manipulare: pe bază de imitație, de comenzi
verbale, de selecție și discriminare a mișcărilor; a unor obiecte de mărimi și naturi
diferite; în scop de asamblare;
- Exerciții pentru formarea capacității de mânuire a instrumentelor și aparatelor didactice;
- Exerciții pentru modificarea voluntară a mișcărilor;
- Exerciții pentru educarea mișcărilor organelor fonatorii și a capacității de a produce
sunete semnificative;
- Exerciții pentru formarea capacității de asociere sunet-cuvânt și a capacității de a
coordona sunetele în cuvânt și în mesaje cu semnificație;
- Exerciții pentru formarea capacității de coordonare sunet-gest;
- Exerciții pentru educarea mișcărilor ochilor (stânga-dreapta);
- Exerciții pentru formarea abilităților de mișcări digitale, solicitate în actul grafic;
2.4 Organizarea schemei corporale și a lateralității
Exerciţii de cunoaștere a schemei corporale proprii sau a partenerului:
- Exerciții-joc de identificare şi numire a elementelor principale şi de detaliu ale schemei
corporale proprii, ale partenerului (în oglindă / pe un coleg sau pe o păpușă) și în imagini;
- Redarea/reprezentarea schemei corporale în plan obiectual-acţional şi imagistic:
- construcție „omulețul” din forme geometrice (3-5 piese), după model/în absenţa
modelului;
- modelare „omulețul” din plastilină;
- colorare şi desenare „omulețul” din figuri geometrice (după model/în absenţa modelului);
- desenul corpului uman;
- Exerciţii ludice de asociere „imagine - parte corporală corespunzătoare” (asocierea
desenului figurilor umane - parte cu parte - cu cele ale propriului corp);
- Exerciții de identificare și numire a diferențelor de gen și dezvoltare cronologică (copiladult-bătrân, fată-băiat, femeie-bărbat);
- Exerciții de asamblare - păpușa demontabilă, puzzle, etc.
- Exerciţii ludice: asocierea obiectelor cu părțile corespunzătoare ale corpului (mănuşă/
tacâm – mână; gheată- picior ; căciulă- cap; ochelari-ochi etc.);
- Exerciţii-joc de asociere „parte corporală (organ de simţ) – simţ corespunzător” (nasmiros; ochi–văz; ureche-auz etc);
- Exerciții mimice de identificare și redare a diverselor expresii emoționale ( veselie,
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Clasa pregătitoare – clasa a IV-a
bucurie, supărare, furie, etc.);
- Jocuri de pantomimă (imitarea gesturilor unor personaje cunoscute: un violonist în
concert, un elev scriind tema, etc);
- Jocuri cu marionete/ jocuri de rol;
- Exerciţii de observare a alcătuirii corpului:
- exerciţii de motricitate generală, cu antrenarea diferitelor părţi ale corpului;
- exerciţii de folosire a fiecărui segment al corpului;
- Executare de comenzi verbale după model/ fără model;
- Exerciţii – joc: imitarea posturii terapeutului/ a persoanelor dintr-un set de fotografii
Educarea mâinii dominante (în etapa premergătoare terapiei disgrafiei):
- Exerciții pentru independența degetelor (degetele „în gheară”, bobârnacul, mișcarea
degetelor pe pian);
- Exerciții de opunere a degetului mare cu celelalte (imitație, independent sau la
comandă);
- Exerciții de închidere și deschidere a pumnului;
- Exerciții de prehensiune (cu sau fără suport material);
- Exerciții de ținere în echilibru a diverse obiecte ( baston, creion, etc);
- Exerciții de gimnastică a mâinii ( pumn închis/deschis; flexie/extensie a fiecărui deget pe
rand; îndoirea/întinderea/răsfirarea degetelor; gesturi de imitare a literelor, cifrelor etc.);
- Exerciții de gimnastică pentru ambele mâini (închiderea/deschiderea pumnului simultan
și invers etc.);
Exerciţii de fixare a lateralității:
- Exerciţii de coordonare oculo-motorie, cu antrenarea membrului superior dominant
- Exerciţii de identificare „stânga-dreapta”;
- Exerciţii de localizare a unui obiect, prin raportare la schema corporală proprie (în faţă –
în spate; la stânga – la dreapta);
- Exerciții de trasarea de cercuri cu mâna dominantă, apoi cu cea opusă, în sensul acelor
de ceasornic şi invers;
- Exerciții de trasarea de cercuri simultan cu mâna dreaptă și cu cea stângă ;
- Exerciții de trasare a figurilor geometrice (trasările se fac cu diverse instrumente-creion,
burete, deget , la dimensiuni diferite și în sensuri diferite).
2.5 Formarea conduitelor și structurilor perceptiv-motrice
- Exerciții pentru identificarea culorilor:
- Realizarea de mulțimi după criteriul cromatic, prin imitare sau la comandă verbală;
- Recunoașterea și denumirea culorilor cu ajutorul unor obiecte diferite, de diferite
texturi;
- Activități de construcție cu ajutorul cuburilor colorate, la instrucție verbală sau cu model
dat;
- Înșiruire de mărgele colorate, la instrucție verbală sau cu model dat.
- Exerciții pentru discriminarea culorilor:
- Potrivirea unor jetoane de forme și culori diferite;
- Formarea unui întreg din părți componente colorate diferit;
- Așezarea pe grupe cromatice, de la deschis la închis, a diverse jetoane, cuburi, desene,
figuri etc. pe criteriul identităţii cromatice;
- Formarea de mulțimi (grupuri, grămezi) din diverse elemente desenate şi colorate, pe
criteriul identităţii cromatice sau a intensității cromatice.
- Exerciții pentru identificarea formelor:
- Sortarea formelor;
- Denumirea obiectelor din câmpul perceptiv, care au o anumită formă;
- Stabilirea unor asocieri simbolice (ușă-dreptunghi, minge-cerc);
- Identificarea formei unor obiecte prin pipăit;
- Potrivirea imaginilor identice folosind jocul domino;
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Clasa pregătitoare – clasa a IV-a
- Reconstituirea unui întreg din elemente detașabile;
- Formarea unei figuri geometrice din compunerea mai multor forme.
- Exerciții pentru discriminarea formelor:
- Potrivirea formelor;
- Denumirea și sortarea formelor;
- Realizarea formelor din diverse materiale: sfoară, sârmă, plastilină;
- Realizarea formelor prin unirea punctelor;
- Completarea unor figuri geometrice.
- Exerciții pentru formarea de capacități perceptive (discriminare kinestezică, educarea
percepției spațiale, discriminare vizuală, discriminare auditivă, discriminare tactilă):
- Exerciţii pentru formarea, recunoașterea și operarea cu noţiuni spaţiale ale propriului
corp şi ale altor persoane (indicarea părților corpului – stâng-drept; indicarea unor obiecte
cu mâna stângă/dreaptă; exersarea noţiunilor: pe, sub, în partea dreaptă, în partea
stângă, în partea de sus (superioară), în partea de jos (inferioară) etc., însoţite de
verbalizare; cunoașterea și operarea cu diferite noțiuni de spațiu);
Exerciţii pentru formarea, recunoaşterea şi operarea cu noţiuni spaţiale localizate în spaţiul
apropiat și îndepărtat faţă de propriul corp și fată de alţii (inclusiv în imagini și în oglindă) –
localizarea, apoi indicarea mâinii drepte, piciorului drept, urechii stângi etc. ale
interlocutorului (în imagini sau la propria persoană văzută în oglindă); indicarea (începând
cu propria imagine în oglindă), a părții drepte, stângi, părții de sus, de jos, de la mijloc,
superioară, inferioară, mediană etc.; operarea cu noţiunile: pe, lângă, alături, sub,
deasupra, dedesubt (utilizând situații concrete, faţă de sine, faţă de alţii şi în imagini special desenate);
- Măsurarea unor distanţe (din mediul ambiant) cu pasul şi cu metrul, apoi să aprecieze,
din ochi, anumite distanţe de câţiva metri sau paşi (până la câțiva zeci de metri).
- Exerciții pentru formarea conduitei perceptiv-motrice de spațiu (spațiu fizic-spațiu
cognitiv, în câmpuri specifice, lexic și grafic; în câmpul de configurație al mulțimilor; în
câmpul de muncă; direcția într-un câmp spațial; zone de spațiu; aptitudini spațiale
speciale):
- Exerciţii pentru recunoaşterea şi aprecierea unor distanţe (mărimi) în spaţiul
bidimensional (exerciţii de încadrare a unor semne grafice între spaţiile caietului; exerciţii
de măsurare cu rigla gradată; exerciţii de schiţare a unor planuri simple (planul clasei, al
camerei copilului, al şcolii); exerciţii de reprezentare la scară; exerciţii de citire a unor
desene tehnice şi a unor hărţi ușoare);
- Exerciţii de recunoaştere şi operare în spaţiul tridimensional (exerciţii de înţelegere şi
percepere a spaţiului tridimensional;
- Exerciții pentru formarea capacității de raportare a timpului la propria persoană (exerciții
de identificare și ordonare a activităților desfășurate într-o zi);
- Exerciții pentru formarea capacității de discriminare a succesiunii cronologice (exerciții de
ordonare logică a mai multor imagini ce reprezintă desfășurarea unei acțiuni);
- Exerciții pentru formarea capacității de discriminare a duratei faptelor, acțiunilor,
evenimentelor;
- Exerciții pentru formarea capacității de discriminare a ritmului și intervalului (exerciții de
bătăi la diferite intervale, realizate cu diferite obiecte);
- Exerciții pentru formarea capacității de transpunere a spațiului în timp și invers.
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3. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de receptare, structurare şi emitere a
mesajului oral
Clasa pregătitoare – clasa a IV-a
3.1 Receptarea (ascultare, înțelegere) mesajelor orale scurte exprimate de terapeut
- Exerciţii de ascultare şi reacţie;
- Reacţionează la propriul nume,cu fixarea şi menţinerea privirii; cu reacţii verbale sau
nonverbale;
- Reacţionează la comenzi verbale simple prin indicarea, denumirea sau aducerea unor obiecte
sau imagini ale acestora;
- Exerciţii de îndeplinire a unei sarcini simple cu obiecte, a unei sarcini necorelate, aunei sarcini
complexe.
3.2 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare nonverbală (mimică şi gestică)
- Identificarea expresiilor mimico-faciale şi gestuale (pe fața terapeutului şi pe imagini sugestive);
- Exerciţii de asociere a imaginilor cu expresia mimico- facială adecvată ;
- Exersarea exprimării modelelor mimico-faciale şi gestuale (bucurie, tristeţe, furie, supărare,
uimire etc) după indicaţie verbală;
- Jocuri de rol, jocuri cu marionete cu oferirea de modele comportamentale non verbale.
3.3 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare prin limbaj oral
- Etapa premergătoare formării/dezvoltării abilităţilor de comunicare orală.
- Exerciţii pentru dezvoltarea mobilității aparatului fono – articulator (antrenarea musculaturii
buzelor, feței, limbii, mandibulei,vălului palatin) ;
- Exerciţii pentru formarea respirației corecte ;
- Exerciții pentru exersarea simțului ritmic;
- Exerciţii pentru dezvoltarea auzului fonematic (antrenarea atenției auditive, antrenarea
memoriei verbale, antrenarea abilităților perceptiv – auditive);
- Exerciţii pentru exersarea vocii( întindere, intensitate, rezistenţă);
- Etapa formării/dezvoltării abilităţilor de vorbire reflectată şi independentă
- Exerciţii de impostare a sunetelor deficitare (formarea bazei de articulare și emiterea sunetului);
- Exerciții de diferențiere a sunetelor izolate ;
- Exerciții de formare a abilităților coarticulatorii (consolidarea sunetului în silabe, cuvinte și
logatomi);
- Exerciții de diferențiere a sunetelor în silabe și cuvinte;
- Exerciții de automatizare a sunetelor în vorbirea spontană;
- Exerciții de generalizare a abilităților de articulare a sunetelor țintă în structuri lingvistice
specifice limbii române;
- Etapa activizării vocabularului pasiv și a extinderii volumului vocabularului activ
- Exerciții de stimulare a achiziției de noi unități lingvistice;
- Exerciții de vehiculare a cuvintelor care exprimă însușiri sau raporturi dintre obiecte și
fenomene (mărime, formă, culoare, poziții spațiale, poziție în timp, raporturi cantitative, etc…);
- Exerciții de antrenare a abilităților gramaticale;
- Exerciții de povestire în succesiune logică a unui fapt cunoscut;
- Exerciții de compunere și descompunere de povestiri orale scurte după imagini;
- Exerciții de reproducere de povestiri cunoscute pe baza întrebărilor.
4. Formarea, exersarea abilităţilor în plan lexico-grafic
Clasa pregătitoare – clasa a IV-a
4.1 Pregătirea actului grafic
Antrenament psihomotor:
- Exerciţii de relaxare musculară;
- Exerciţii de coordonare motrică generală;
- Exerciţii-joc pentru motricitatea fină la nivelul mâinilor şi a degetelor (fineţe, precizie,
coordonare oculo-motorie şi control motric): înșirare, frământare, modelare, decupare,
pliere a hârtiei, imitarea cu mâna/degetul/creionul a pozițiilor orizontală, verticală,
Programa
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oblică și a diverselor figuri geometrice;
Exerciții antepregrafice:
- Exerciţii de prehensiune (prindere și mânuire corectă a instrumentelor de lucru –
creioane cerate, creioane, pix, stilou, creta, caiete, foi veline); mâzgălituri în diverse
direcții și planuri (vertical, orizontal), zigzaguri în formă de linii, linii frânte, linii curbe,
hașurări în spații determinate (tăblița de scris, foaie de scris de diverse dimensiuni și
liniaturi) ;
- Desen figurativ – desen și hașurare în contur, desen după șablon, completarea unui
desen lacunar, desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri
geometrice(ou, casa, scară, pom, …);
Educarea mâinii dominante ( în etapa premergătoare terapiei disgrafiei):
- Exerciții pentru independenta degetelor (degetele „în gheară”, bobârnacul, mișcarea
degetelor pe pian);
- Exerciții de opunere a degetului mare cu celelalte ( imitație, independent sau la
comanda);
- Exerciții de închidere și deschidere a pumnului;
- Exerciții de prehensiune ( cu sau fără suport material);
- Exerciții de ținere în echilibru a diverse obiecte ( baston, creion, etc);
- Exerciții de gimnastica a mâinii ( pumn închis/deschis; flexie/extensie a fiecărui deget
pe rand; îndoirea/întinderea/răsfirarea degetelor; gesturi de imitare a literelor, cifrelor
etc);
- Exerciții de gimnastica pentru ambele mâini (închiderea/deschiderea pumnului
simultan și invers etc);
Formarea abilității de a urmări cu privirea în sensul convențional al actului citirii,
stânga-dreapta):
- Exerciţii-joc de aliniere a obiectelor într-o anumită succesiune şi de denumire a lor de
la stânga la dreapta;
- Exerciţii-joc de mutare/ translare a obiectelor/ jucăriilor de la stânga la dreapta
- Exerciţii- joc de așezare de jetoane de la stânga la dreapta;
- Exerciţii de formare a progresiei stânga-dreapta fără mișcarea capului (de ex.,
focalizarea unui obiect în mișcare – minge, bilă, siluetă etc. de la stânga la dreapta,
fără mișcarea capului);
- Exerciţii de focalizare a unei mişcări de la stânga la dreapta (desenarea cu creta a
unor linii grafice alternative).
4.2 Corectarea dislexo-disgrafiei
Exerciţii de identificare auditivă a structurilor fonetice (propoziția, cuvântul,
silaba, fonemul):
- Integrare propozițională simplă după suport imagistic;
- Delimitarea cuvintelor din cadrul propoziţiei;
- Identificarea sunetului aflat în poziţie iniţială în cuvinte;
- Despărțirea cuvintelor în silabe și identificarea acestora;
- Identificarea fonemelor în silabe;
- Pronunția reflectată şi independentă a sunetului vizat;
- Exemplificări de cuvinte cu sunetul vizat în diverse poziții.
Exerciţii de identificare – diferenţiere şi fixare mnezică a literelor:
- Vizualizare, diferenţiere, denumire a literelor;
- Redarea gestuală a literelor;
- Identificare tactilă a literelor;
- Construirea literelor din diverse materiale după model și în absența acestuia;
- Exerciții de citire a literelor mari și mici;
- Exerciţii de asociere literă – imaginea unui cuvânt care începe cu sunetul
corespunzător literei.
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Exerciţii de asociere fonem-literă-grafem:
- Exerciţii de selectare a literei dintr-un grup dat;
- Exerciţii de asociere literă – cuvânt ilustrat; asociere fonem- literă mare de tipar;
- Exerciţii de redare a grafemului cu sprijin de puncte/cu ajutorul săgeților; scrierea cu
majuscule și tastarea literei pe computer;
- Transcriere din litera de tipar în litera de mână;
- Dictări de litere.
Exerciţii de compunere, citire şi scriere de cuvinte mono/bi/plurisilabice cu literele
însușite, după următoarea succesiune:
- Cuvinte monosilabice de tip vocală - vocală, vocală – consoană şi consoană - vocală;
- Cuvinte monosilabice de trei litere;
- Cuvinte bisilabice cu silabă repetitivă;
- Cuvinte bisilabice cu structură: vocală – consoană - vocală;
- Cuvinte bisilabice cu structură: consoană - vocală - consoană - vocală, în special cu
labialele „p”, „b”, „m”, cu vibranta „r”, cu labiodentale („f”, „v”);
- Cuvinte bisilabice cu structură: vocală - consoană - vocală - consoană; (elev, inel, oraș)
- Cuvinte plurisilabice cu silabe deschise („pisica” „ pepenele” etc);
- Cuvinte din litere mobile (alfabetar);
- Cuvinte mono/bi/plurisilalice cu litere date;
- Cuvinte din silabe date ;
- Identifică litera /silaba lipsă dintr-un cuvânt dat (cu și fără suport imagistic);
- Scrie cuvinte pe diverse liniaturi ( tip I, tip II, dictando);
- Exerciții de diferențiere fonematică/grafică și vizuală a literelor care conduc la
distorsiuni: „p-b”, „t-d”, „c-g”, „f-v”, „s-z”, „s-j” ‚m-n”, „u-n”, “s-ș”, “l-i”, “a-o”;
- Exerciții pentru sesizarea semnificației cuvintelor : sinonime, antonime (fără
menționarea terminologiei lexicale) ;
- Jocuri didactice cu cuvinte cu același sens, cu sensuri opuse.
Exerciţii de lexie - grafie la nivel propozițional:
- Exerciţii de lexie a propoziţiei simple/dezvoltate; (lexia cuvintelor pe verticală/lexia pe
orizontală, cu departajarea sintagmelor);
- Exerciţii de analiză a structurii propoziţiei (delimitarea numărului de cuvinte; precizarea
conținutului semantic al fiecărui cuvânt; precizarea structurii sonore a fiecărui cuvânt);
- Exerciţii de scriere a propoziţiei analizate, prin copiere sau transcriere;
- Scrierea corectă din punct de vedere ortografic și de punctuație a propoziţiei
(majuscula, semnele de punctuație);
- Formarea de propoziții simple/dezvoltate pe bază de imagini sau cuvinte date;
- Formarea de propoziții simple/dezvoltate prin ordonarea cuvintelor date;
- Completarea de propoziții simple/dezvoltate lacunare;
- Exerciţii de scriere după dictare a unor propoziții simple/dezvoltate pe caiet/calculator;
- Exerciții de stabilire a acordurilor gramaticale dintr-o propoziție;
- Exerciţii de așezare corespunzătoare în pagină (data, titlul, alineat, spațiul dintre
cuvinte);
Exerciţii de lexie - grafie la nivel de text:
- Exerciţii de citire a unui text scurt, cu cuvinte simple, în ritm propriu, cu adaptarea
intonației impuse de semnele de punctuație;
- Exerciții de compunere a unui text scurt cu suport imagistic simplu sau pornind de la o
temă familiară dată (anotimpul, Crăciunul, vacanța);
- Exerciții de povestire a unui text scurt citit (cu și fără întrebări suport).
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5. Formarea capacităților intelectuale prin exersarea proceselor psihice
Clasa pregătitoare – clasa a IV-a
5.1 Realizarea contactului direct și activități cu obiecte din lumea reală
- Exerciții de observații libere și dirijate pentru dezvoltarea capacității senzoriale vizuale,
auditive, olfactive, gustative, tactile;
- ”Spune ce/cum/unde este!”, ”Recunoaște obiectul!”;
- zgomote diverse, voce, strigăt, sunete produse de diverse obiecte sau instrumente
muzicale, muzică specifică vocală sau instrumentală (”Deschide urechea bine!”, ”De
unde vine sunetul?”, ”De-a a baba-oarba”, ”Puișorii și cloșca”, ”Graiul animalelor”);
- mirosuri familiare, caracteristice, de parfum: pâine proaspătă, usturoi/ceapă, cacao,
zahăr ars, oțet, vin, ulei, fum, frunze verzi, flori, brad, parfum de violete, crin, trandafir,
liliac etc;
- degustări de fructe, legume,dulciuri etc;
- ”Traista fermecată”, ”Spune ce este, fără să te uiți!”;
- Exerciții de manipulări (”Așezăm hăinuțele păpușii”, ”Umplem/golim găletușele cu nisip”,
”Strângem lucrurile aruncate”, ”Periem hainele din dulap”, ”Spălăm rufele”, ”Călcăm
rufele”,”Așezăm
masa”,
”Îmbrăcăm
păpușa”,
”Smulgem
frunzele”,
”Ne
încălțăm/îmbrăcăm”, ”Facem turte din nisip”);
- Exerciții de acțiuni directe cu obiectele/ ființele (”Vizită la fermă/grădina zoologică”,
”Mergem la magazin să ne aprovizionăm”);
5.2 Identificarea, recunoașterea, denumirea obiectelor/ ființelor
- Exerciții pentru identificarea obiectelor/ființelor familiare sau din mediul apropiat (”Aratămi..!”, ”Dă..!”, ”Caută..!”);
- Exerciții pentru recunoașterea obiectelor/ ființelor familiare sau din mediul apropiat (”Ce
este…?”, ”Recunoaște obiectul!”, ”Arată ce-ți spun eu!”);
- Exerciții de asocieri obiect/ființă-imagine (obiect/ ființă, 2D, 3D, fișe) (”Potrivește!”);
- Exerciții de denumire:
- denumește pe categorii (mijloace de transport, anotimpuri, zilele săptămânii, lunile
anului, articole vestimentare, animale sălbatice/domestice);
- denumește verbe în acțiune (”Ce face fata/ băiatul/ femeia/ bărbatul?”);
- denumește funcția obiectelor uzuale (”Ce faci cu pensula?” - cu pensula pictăm);
5.3 Sortare, clasificare, comparare obiectuală și imagistică
- Exerciții de sortare/ clasificare a obiectelor și imaginilor după caracteristici simple:
textură, culoare, mărime, formă (”De- a culorile”, ”Baloane colorate”, ”Moale sau tare”,
”Cald sau rece”)
- Exerciții de sortare/ clasificare a obiectelor și imaginilor după similaritate: identic/
nonidentic, la fel/diferit (”Mama și copilul”, ”Ordonați, vă rog!”)
- Exerciții de comparare a obiectelor și imaginilor (”Cum este!”)
- Exerciții de comparare a obiectelor și imaginilor după similaritate: identic/nonidentic, la
fel/ diferit (”Caută perechi!”, ”Potrivește”)
5.4 Exersarea proceselor psihice
Atenția
- Exerciții de atenție centrate în câmp perceptiv pe date vizuale (”Privește atent!”, ”Cuburile
colorate”, ”Mâini dibace”, ”Copierea desenelor”, incastre, ”Fă ca mine!”, ”Urmărește
traseul!”);
- Exerciții de atenție centrate în câmp perceptiv pe date auditive (”Vocea șoptită”,
”Localizarea zgomotelor”, ”Lectura labială”, ”Concurs de sunete!”, ”Emițător de
sunete”,”Zgomot peste tot!”);
- Exerciții de atenție centrate în câmp perceptiv pe date tactile (”Colierul”, transvazare);
Memoria vizuală și auditivă
- Exercițiu- joc de extragere/adăugare a unui element dintr-un set de 3-4 obiecte
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percepute anterior (”Ghici ce lipsește!”, ”Ce a plecat!”, ”Ce a venit!”);
Exercițiu-joc de formare a unor perechi de obiecte/imagini (”Formează perechi”, ”Caută la
fel!”, ”Coșul cu....”);
- Exerciții pentru memorarea vizuală a datelor simbolice (”Recunoașterea numerelor/
literelor”);
- Exerciții de memorare a unui set de numere/litere (”Repetă!”, ”Ce am spus!” ,
adresa/număr de telefon);
- Memorare de poezii și cântece;
Gândirea
- Exerciții de identitate personală (”Pe mine mă cheamă...”; ”Eu sunt....”; ”Eu am....”)
- Dezvoltare program „eu-tu-el/ea” (”Eu sunt.../ Tu ești.../ El este....”,”Eu am..../Tu ai.....El
are.....”, ”Familia mea”, ”Cine este Andrei?”);
- Exersare program „da-nu-nu știu” (”Tu ești fată?”, ”Tu vrei.....?”);
- Exerciții pentru formarea capacității de orientare spațială însoțite de verbalizare, intuirea
spațiului distinct de timp (aici- acolo, acum- apoi) (”Unde ești?”, ”Unde este baia?”, ”Unde
este școala?”, ”Unde este cabinetul medical”);
- Exerciții pentru înțelegerea serialității (”Ce urmează!”, ”Rame de tablouri”, ”Albastru, roșu,
verde”, ”Cum a fost făcut acest desen”, „Așază în ordine„);
- ordine crescătoare/ descrescătoare (șir de numere);
- momentele zilei prin raportare la programul propriu (”Ce pot face dimineața/ la prânz/
seara?”);
- înțelegerea șirului logic din cadrul unei acțiuni simple – exerciții de verbalizare/
realizare a mișcărilor și operațiilor unei acțiuni (”Ordinea în care ne îmbrăcăm”; ”Rețeta
de clătite”);
- Exerciții de asociere:
- număr-cantitate: ”Formează mulțimea albinelor/fructelor/obiectelor/mașinilor”;
- camere/ locuri cu denumirea funcțiilor: casa, farmacia, școala, cofetărie, magazin,
piață, frizerie, spital; (”Baia- ne spălăm”, ”Bucătăria- mâncăm”, ”Farmacia- cumpărăm
medicamente” etc.);
- ”Ce mâncăm?” (pâine, fructe, carne), ce bem? (lapte, apă, ceai, suc);
- ”Unde stă!” - haine în dulap/ mâncare în frigider;
- ”Care este casa sa?” - animale domestice/ sălbatice;
- emoții: vesel- râde, trist- plânge;
- ”Cu ce se îmbracă fata/ băiatul!” ;
- ”Cum este?”/ ”Ce vezi?”- asociere anotimp- elemente caracteristice;
- meserii- unelte „Ce face doctorul?”, ”A/al cui este?”, ”Ce folosește doctorul?”
- mijloace de transport- pe unde merg/ câte roți/ câte uși/ cu motor/ fără motor;
- Exerciții de descompunere a acțiunilor complexe în simple și secvențiale;
- Exersarea programului - întrebări sociale;
- Exersarea programului - „vreau/văd/am” ( substantiv și adjectiv) ;
- Formarea abilităților de formulare/ răspuns a unor întrebări (întrebări formulate și
adresate de către elev): ”Unde este mama? - Mama este la serviciu”, ”Unde este
Mihai?- Mihai este acasă”, ”De ce este acasă Mihai?”- Mihai este bolnav;
- Exerciții ce implică noțiunea de cauzalitate (”De ce te doare?....pentru că m- am lovit!”) și
noțiunea de consecință logică (”Sunt ud pentru că plouă și nu am umbrelă!”/ ”Ce faci
dacă plouă?.....iau umbrela!”) ;
- Răspunde cu variante la întrebarea de tipul Care?/ Ce?/ Cine? (”Care animal poate
zbura: o pisică sau o pasăre?”, ”Ce formă au roțile unei mașini: rotunde sau pătrate?”,
”Cine ne dă lapte: găina sau vaca?”) ;
- Rezolvarea de probleme cotidiene simple/ complexe:
- Exerciții pentru :
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Clasa pregătitoare – clasa a IV-a
- percepția, recunoașterea și identificarea problemelor (obținerea jucăriei care se află
într-un loc inaccesibil) ;
- descompunerea problemei în elemente mai simple, de exemplu pregătirea mesei care
presupune mai multe etape;
- planificarea modului de rezolvare a problemei;
- acțiune: rememorarea și reproducerea modului în care o problemă a fost rezolvată
anterior;
- evaluarea modului în care a funcționat planul de acțiune, dar și schimbarea planului
inițial, dacă este cazul (menținerea curățeniei în sala de clasă sau acasă);
- Coordonarea unor scheme de conduită cu un scop precis;
- Exerciții practice pentru elaborarea unor produse (deprinderi de lucru) .
Imaginația
- Jocuri de construcție sau de asamblare în plan obiectual (”Casa”, ”Podul”, ”Trenul”,
”Castelul”) ;
- Exerciții de realizare a unor desene libere sau cu temă dată (”Soarele”, „Casa”, „Familia
mea”, ”Fata/ băiatul”, „Om de zăpadă”) ;
- Exerciții pentru completare de desene lacunare: fața, om, mașina, copac, casa, soare;
- Exerciții de completare verbală a propozițiilor cu sau fără sprijin imagistic;
- Exerciții de povestire după imagini;
- Exerciții de mimă/ pantomimă;
- Joc de rol/ dramatizări (”De-a trenul/mașina /mama/tata /pompierul/medicul
/profesorul/ bucătarul /frizerul”) .
5.5 Sinteză perceptuală
- Joc- realizare de incastru;
- Joc- realizare de puzzle;
- Joc- completări de imagini/cuvinte lacunare .

6. Formarea capacității de intercunoaștere și interrelaţionare în viața
cotidiană
Clasa pregătitoare – clasa a IV-a
6.1 Menținerea relațiilor interpersonale și contactul cu mediul social
Acceptare pasivă - despărțirea de persoanele investite cu încredere:
- Audierea poveștilor sociale (”Prima zi de școală, Ana este elevă” etc.);
- Activități structurate în care elevii își iau la revedere de la persoanele investite cu
încredere și inițiază contactul cu un coleg, desfășurate în colaborare cu familia;
Răspuns – acceptarea prieteniilor:
- Exerciții de salut în grupe de câte doi (”Bună, Salut” etc.), prin imitație;
- Exerciții de adresare și răspuns la întrebări deschise (”Ce faci? Cum te numești? Vrei
să fim prieteni? Ce jucării ai?” etc.) în grupe de câte doi, prin imitație;
Identificare propriului rol în cadrul grupului și a familiei:
- Oglinda clasei prin desen sau colaj;
- Arborele genealogic prin desen sau colaj;
6.2 Identificarea emoțiilor de bază
- Exerciții de asociere a imaginilor care ilustrează aceeași emoție (față veselă, tristă,
nervoasă, înfricoșată);
- Exerciții de selectare a imaginilor cu emoțiile numite (față veselă, tristă, nervoasă,
înfricoșată);
- Activități de asociere a emoțiilor de bază personajelor din povești (iepurele fricos,
împăratul fericit, cocoșul supărat, piticul morocănos etc.) ;
6.3 Conștientizarea propriilor nevoi, dorințe și emoții
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- Exerciții de verbalizare prin completare de enunțuri lacunare (”Am nevoie de...
pictograme cu obiecte/experiențe de învățare , îmi doresc ... pictograme cu
obiecte/persoane apropiate/experiențe de învățare, azi mă simt” ... pictograme cu
emoțiile de bază etc.) cu variante de răspuns dat;
- Jocuri diverse (Zarul cu fațete-emoticoane cu verbalizare: ”Mă simt
bucuros/trist/înfricoșat/nervos atunci când...” etc.) de asociere a plăcerii și neplăcerii
diverselor contexte sociale;
- Exerciții de alegere a modalității de răspuns la refuz prin folosirea comportamentelor
dezirabile, jocul de rol (”Andrei a obosit azi la școală, dar nu este încă timpul de plecat
acasă, cum se simte? Ce poate face? Plânge sau solicită o pauză?”);
6.4 Respectarea regulilor sociale simple în activitățile cu caracter educativ
Respectarea ”rândului”
- Jocuri simple cu zarul cu fațete colorate în echipe de câte doi;
- Activități sportive, în grupuri mici (șutul la poartă, aruncarea la coș etc. în grupuri de
câte 3-4 elevi);
Contactul vizual
- Activități conduse de contact vizual în pereche;
Emiterea răspunsului (verbalizarea)
- Exerciții de verbalizare prin imitare, completarea de enunțuri lacunare după model etc.
Grija pentru obiectele personale și ale altora
- Activități conduse de aranjare, curățare, strângere, amestecare și reselectare etc. a
obiectelor personale;
6.5 Recunoaștere emoțiilor de bază și expresiile faciale ale altora
- Exerciții de imitație după model, cu verbalizare;
- Activități de mimă, pantomimă etc.
6.6 Manifestarea interesului pentru joc și interrelaţionare
- Activități cu caracter ludic și interactiv (”Află cine dintre colegi are un cățel, cine face
sport, cine are un frate mai mare” etc.) ;
- Activități de lucru în perechi și grupuri mici;
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Conţinuturi
Domenii de conţinut

Clasa pregătitoare - Clasa a IV a

Educaţie senzorială

-

Stimularea multisenzorială;
Stimularea diferitelor forme ale atenţiei;
Percepția şi diferențierea stimulilor (după criterii diverse);
Operarea cu: identificări, sortări,suprapuneri,clasificări,
serieri, ordonări, compuneri-descompuneri , asocieri.
Abilități motorii generale - formarea gesturilor (rectiliniu, rotativ, polimorf etc.) ;
- formarea capacităților fizice;
- formarea mișcărilor fundamentale ale membrelor;
- formarea comportamentului de comunicare nonverbală și
verbală;
Schemă- corporală și
- identificarea elementelor principale și de detaliu ale schemei
lateralitate
corporale;
- identificarea membrului dominant și exersarea acestuia;
Structurile perceptiv- formarea conduitei și structurii perceptiv-motrice de culoare;
motrice de bază
- formarea conduitei și structurii perceptiv-motrice de mărime;
- formarea conduitei și structurii perceptiv-motrice de formă;
- formarea capacității de orientare-organizare și structurare
spațială;
- formarea capacității de orientare-organizare și structurare
spațio-temporal;
Terapia tulburărilor de
Recepția și reacția la mesaje verbale scurte – exerciții de
limbaj
executare de comenzi verbal simple: “Vino!”, “Stai!”, “Ia!”, “Dămi!” ;
Îndeplinirea de sarcini simple cu obiecte: „Pune jucăriile în
Limbaj receptiv
coș!”, “Închide ușa!”, “Adu păpușa!” ;
Mimică și gestică – exerciții de identificare a expresiilor
mimico-faciale şi gestuale (pe fața terapeutului şi pe imagini
sugestive; exerciţii de asociere a imaginilor cu expresia
mimico-facială adecvată, jocuri de rol
Antrenarea grupelor musculare implicate în procesul fonator –
articulator - exerciții de gimnastică a musculaturii organelor
Limbaj expresiv
fono-articulatorii.
Diferențierea respirației orale de cea nazală – exerciții de
dirijare a scurgerii undei de aer prin cavitatea nazală și cea
orală.
Creșterea volumului respirator – exerciții de inspir expir
culcat pe spate, în poziția șezând, vertical,exerciții de suflat în
diverse instrumente, gimnastică respiratorie
Creșterea preciziei respiratorii – exerciții de suflat pentru
stingerea/menținerea flăcării unei lumânări, a unui chibrit,
exerciții de suflat pentru a face balonașe de săpun, pentru a
le menține în aer
Prelungirea expirului în respirația verbală – exerciții de rostire
prelungită a vocalelor, articulare prelungită și articulare
scurtă, fie pe o singură respirație fie pe mai multe. Exercițiile
se complică cu silabe, cuvinte, sintagme și propoziții.
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Domenii de conţinut

Terapia tulburărilor de
limbaj (limbajul scriscitit)

Clasa pregătitoare - Clasa a IV a
Educarea simțului ritmic – bătăi din palme,jocuri cu ritm și
miscare, imitarea mișcărilor ritmice, verbalizare asociată cu
mișcare ritmată; sincronizarea respirației cu mișcare mâinii și
pronunția cuvântului/sintagmei
Identificarea sursei sonore și diferențierea stimulilor auditivi –
exerciții de identificarea sursei sonore, localizarea sunetelor,
diferențierea stimulilor
Receptarea și stocarea stimulilor verbali – exerciții de
reprodus serii de sunete, silabe și cuvinte cu și fără
semnificație; repovestirea unei povești, memorare poezii și
cântece
Pregătirea componentei senzoriale a limbajului (conștiință
fonologică, conștiință fonematică, auz fonematic) – exerciții
de detecție, discriminare, identificare și comprehensiune cu
foneme, cuvinte, sintagme și propoziții. Exerciții de
diferențiere a sunetelor din natură, discriminare și identificare
a vocilor umane și a diferitelor instrumente muzicale.
Educarea vocii – exerciții cu voce șoptită și intensitate medie;
exerciții de vocalizare în registru mediu, acut, grav în ritm
lent, moderat, rapid.
Formarea bazei de articulare și emiterea sunetelor
Diferențierea sunetelor izolate pe următoarele criterii: nazale
vs orale, surde vs sonore, sunete cu loc de articulare comun
vs sunete cu loc de articulare diferit.
Consolidarea sunetelor și dezvoltarea abilităților coarticulatorii
– exerciții de consolidare în silabe, cuvinte, logatomi.
Diferențierea în silabe și cuvinte pe baza principiului
perechilor minimale (structuri lingvistice care se deosebesc
sonor datorită unui singur sunet) – exerciții de analiză și
sinteză fonematică, exerciții de diferențiere a sunetelor nazale
de cele orale, surde de cele sonore, sunete cu loc de
articulare comun de cele cu loc de articulare diferit la nivelul
silabelor, cuvintelor și logatomilor.
Dezvoltarea abilităților de comunicare – exerciții de antrenare
a sunetelor în propoziții și texte, jocuri de rol, frământări de
limbă, recitare, repovestire, compuneri libere.
Îmbogățirea precizarea și activizarea vocabularului – exerciții
de denumire de imagini, definire de cuvinte date, construirea
de familii de cuvinte. Exerciții cu sinonime și antonime, de
delimitare la nivel propozițional a sensurilor cuvintelor, de
elaborare de propoziții și texte. Exerciții de generare a formei
de plural, a acordului dintre subiect și predicat, de completare
a spațiilor lacunare cu structurile gramaticale absente.
Exerciții de povestire după imagini, repovestire a unei povești
sau a unui eveniment de viață.
Antrenamentul pregrafic
- Activități de dezvoltare a motricității membrelor superioare
Exersarea mâinii dominante
- Activități de dezvoltare a motricității fine la nivelul mâinii
dominante și a coordonării acesteia
Orientarea în spațiul grafic
Programa
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Clasa pregătitoare - Clasa a IV a
Activități de aliniere mutare/translatare, progresie , mișcare
stânga/dreapta
Recunoașterea sunetelor învățate și realizarea corespondenței
fonem-literă-grafem
- Activități de selectare, asociere, redare, transcriere și dictare
de litere
Operarea cu sunete, litere, silabe, cuvinte și propoziții
- Activități de diferențiere compunere citire, scriere
- (dictare, autodictare, copiere și/sau transcriere)
- Exersarea gesturilor fundamentale în situații cât mai variate
- Stimularea capacității tactile, vizuale, auditive, gustative,
olfactive (jucării, animale, obiecte care să faciliteze
dobândirea prin experiență proprie a unor informații cu privire
la forme, volume, structura materialului,echilibrul/
instabilitatea lucrurilor sau fenomenelor)
- Observare, manipulare, acțiunea concretă asupra obiectelor
din clasă/ cabinet. Materialele de manipulat este necesar să
poarte o semnificație afectivă, care să- i permită copilului să
stabilească o relație fără a fi necesară intervenția adultului
- Formarea capacității de discriminare tactilă, vizuală, auditivă,
gustativă, olfactivă
- Formarea capacității de identificare a diferitelor texturi,
imagini, sunete, gusturi, mirosuri
- Formarea capacității de recunoaștere a specificității
materialului, imaginii, sunetului, gustului, mirosului
- Remedierea dificultăților de percepție
- Exersarea unor activități de percepție
-

Contactul direct și
activități cu obiecte din
lumea reală

Identificarea,
recunoașterea,
denumirea obiectelor/
ființelor

Sortare, clasificare,
- Tactil: identificare materiale, forme, consistență, rezistență,
comparare obiectuală și
greutate, temperatură etc.
imagistică
- Vizual: culori, dimensiuni, poziții- direcții, forme plane,
volume, calitățile luminii
- Auditiv: sunete diverse, muzică vocală/ instrumentală,
intensitate, direcție, înălțime
- Gustativ: dulce, amar, sărat, acru
- Olfactiv: miros familiar, plăcut/ neplăcut, lichid, parfum,
caracteristic de fum, frunze verzi/ uscate, brad, flori
Dezvoltarea atenției
- Exersarea atenției vizuale și a observației
- Dezvoltarea capacității de concentrare a atenției și a
dexterității digitale
- Dezvoltarea capacității de reacție rapidă
- Dezvoltarea capacității de comparare,ordonare
- Exersarea coordonării ochi- mână
- Dezvoltarea atenției auditive, atenției vizual- auditive
- Dezvoltarea atenției vizuale și agilitatea digitală
Dezvoltarea memoriei
- Organizarea percepției spațiale
vizuale și auditive
- Exersarea diferitelor structuri ale memoriei
- Exersarea memoriei vizuale spațiale
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Domenii de conţinut

Dezvoltarea gândirii

Dezvoltarea imaginației

Tehnici de modelare
comportamentală

Clasa pregătitoare - Clasa a IV a
- Dezvoltarea capacității de analiză și memorizare a datelor
vizuale simbolice
- Exersarea memoriei logice spațiale
- Exersarea capacității de memorare într- o ordine dată
- Organizarea percepției spațiale
- Analiză și sinteză perceptuală
- Comparație
- Serialitate/ secvențialitate
- Asocieri
- Asamblare în plan obiectual și imagistic
- Desene libere sau cu temă dată
- Completare de desene lacunare
- Joc de rol/ dramatizări
Autocunoaștere și dezvoltarea comunicării:
„Eu sunt...” (trăsături fizice, părțile corpului)
„Mie îmi place ...” (interese, preferințe personale sau ale
personajelor)
„Mă simt ...” (identificarea emoțiilor personale și ale
personajelor)
Autoevaluare:
„Rezultatele mele” (valorificarea școlară, socială și
extrașcolară)
Responsabilizare școlară:
„Eu sunt un elev” (roluri, responsabilități, organizare)
Dezvoltare compensatorie:
„Ce știu/ce pot eu?” (resurse interne compensatorii)
„Tehnicile mele” (identificarea și utilizarea tehnicilor asistive
optime)
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Sugestii metodologice
Educația copiilor cu nevoi educaționale speciale înglobează aceleași idei
transversale didactice universal valide, deoarece pleacă de la principiul diversității umane
și al unicității fiecărei ființe umane și țintește reabilitarea și echilibrarea personalității.
O etapă importantă este aceea a stabilirii corecte a obiectivelor pentru fiecare elev,
totuși ținând cont de faptul că recuperare are la baza ei participarea conștientă a elevului
la activitățile derulate, implicarea acestuia în cât mai multe programe și activități de
învățare cu finalități corelate sau chiar comune precum dezvoltarea comunicării funcționale
folosind tehnici și mijloace variate.
În proiectarea activității, psihopedagogul are în vedere faptul că trebuie să includă
strategii de comunicare corect alese, în care jocul didactic este principală modalitate de
învățare, informația funcțională va fi transformată în învățare, prin manipularea unui număr
cât mai mare de obiecte concrete și prin crearea unor rutine și dezvoltarea capacităților de
interacțiune cu ceilalți.
De fiecare dată când se va proiecta o activitate se va avea în vedere o serie de
elemente: motivația activității, dezvoltarea comunicării funcționale, asigurarea suportului
emoțional și sentimentului de securitate și predictibilitate, precum și controlul timpului.
Planificarea activităților de terapii și programe de intervenție se va face prin
intermediul planului de intervenție personalizat (P.I.P.), coordonat de profesorul
psihopedagog și elaborat în colaborare cu toți ceilalți specialiști implicați în educația
elevului, precum și prin consultarea familiei elevului. În urma evaluării inițiale, se vor
identifica o serie de obiective pe termen lung (nivel/ciclu școlar) precum și obiective pe
termen scurt (o săptămână până la 6 luni). Reevaluarea PIP se va face de câte ori se va
considera necesar, atât în cazul în care obiectivele propuse au fost atinse mai rapid sau
contrar în cazul în care se constată regres sau stagnare. De preferat este ca proiectarea
activităților și stabilirea anumitor obiective să se facă ulterior momentului în care toate
abilitățile premergătoare au fost însușite corect si complet, evitând astfel lacune majore și
regres accentuat. Ex: ( activitățile de antrenare a limbajului expresiv se vor face ulterior
consolidării abilităților de limbaj receptiv; stimularea multisenzorială reprezintă o etapă în
formarea reprezentărilor comprehensive despre mediul extern).
Pentru a asigura atingerea scopurilor propuse în urma proiectării acestor intervenții
specifice multisenzoriale, se recomandă utilizarea a cât mai multor și variate strategii de
asigurare a suportului concret-intuitiv, cum ar fi:
- utilizarea unui număr optim de stimuli perceptivi, astfel încât să fie evitată
suprasolicitarea sau confuzia senzorială;
- adaptarea timpilor de stimulare multisenzorială sau de răspuns în urma acestei
stimulări;
- folosirea jocului didactic și activarea funcției terapeutic-compensatorii a acestuia;
- oferirea asistenței/suportului necesar pentru diferite etape (identificare, discriminare,
reprezentare grafică sau verbală, utilizare în context, etc.) de analiză a stimulilor
perceptivi.
Domeniul Terapii și programele de intervenție aduce o contribuție aparte la
dezvoltarea emoțională, socială şi la viața profesională ulterioară a elevilor cu dizabilități
intelectuale ușoare și moderate. Se recomandă orientarea ludică a activităților,
diversificarea acestora și mai ales extinderea activităților extrașcolare astfel încât abilitățile
şi atitudinile exersate în prezenta programă școlară să fie transferate în mod natural în
viața de zi cu zi a elevilor.
Intervențiile din aria terapiilor specifice și de compensare se vor organiza:
 în funcție de tipul și gradul de severitate al dizabilităților intelectuale;
 individual sau în grupuri mici (2-3 elevi);
 în ședințe de aproximativ 15-45 de minute;
 în cabinete specializate sau în clasa în care este înscris elevul;
P
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în colaborare cu profesorul de psihopedagogie specială sau în colaborare cu
profesorul educator.
Model de plan de intervenție personalizat - orientativ

Profesor psihopedagog:
Profesor psihopedagogie specială:
Profesor educator:
Nume și prenume elev:
Data nașterii:
Diagnostic:
Deficiențe asociate:
Rezumat al evaluării inițiale:

Aria de intervenție:
Obiective pe termen lung (nivel):
Obiective pe termen scurt: Perioada de
realizare

Reevaluare obiective pe termen scurt observații

O1............

Fișă de monitorizare
Perioada Ob. pe
termen
scurt

Activități
de
învățare

Strategii

Activități
de
S învățare

Cabinet
P

R

Strategii

Clasă
P R

S

P=progres; R=regres; S=stagnare
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Veronica Neguțu, Inspector școlar, Inspectoratul Școlar Județean Constanța

Nume, prenume

Instituția de apartanență

Balaban Marina
Cosma Pompilia
Cretu Roxana Elena
Ioniță Violeta
Pahon Oana
Radoslav Simina Ioana
Vlahopol Luiza Stefania

C.J.R.A.E., Constanța
C.Ș.E.I Delfinul, Constanța
C.Ș.E.I Maria Montessori, Constanța
C.Ș.E.I Delfinul, Constanța
Inspectoratul Școlar Județean Constanța
C.Ș.E.I Delfinul, Constanța
C.Ș.E.I Maria Montessori, Constanța
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Dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate

2019

Programa şcolară EVALUARE ŞI CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ, PSIHODIAGNOZĂ - Învățământ special primar- Dizabilități intelectuale ușoare și moderate

Notă de prezentare
Evaluarea şi consilierea psihopedagogică, psihodiagnoza nu este o disciplină
şcolară în sine, ci o abordare a relaţiei de consiliere. Relaţia de consiliere este o
intervenţie sistematică, cu o metodologie specifică prin care se urmăreşte în principal
formarea şi dezvoltarea conştiinţei de sine, cât şi formarea şi dezvoltarea personalităţii
elevului.
Psihodiagnoza în şcoală urmăreşte optimizarea procesului educativ, în sens
dublu, evaluând disponibilităţile elevilor de a se adapta la sarcinile şcolare şi gradului de
adaptare a condiţiile de instruire la caracteristicile elevului.
Psihodiagnoza este o modalitate de cunoaştere şi evaluare a persoanei concrete,
cu referire la diferitele caracteristice psihice, precum şi la personalitatea în ansamblul ei.
Psihodiagnoza se concretizează într-un examen psihologic, în care metoda testelor
are un loc bine definit, dar implicând şi alte metode la fel de importante, precum
observaţia, interviul anamnezic, analiza produselor activităţii şi etc.
Psihopedagogul îndeplineşte rolul de mediator şi ocupă o poziţie implicită în
procesul de asimilare de valori morale şi atitudinale, prin utilizarea unor metode
psihologice.
Evaluarea şi consilierea psihopedagogică, psihodiagnoza se constituie într-o formă
de terapie educaţională în sensul armonizării personalităţii elevului cu sine şi cu lumea,
prin transformările ce se produc la nivel individual şi de grup şcolar, având în acelaşi timp
scop de integrare a elevilor în societate, cât şi de modelare a personalităţii acestora.
„Consilierea este un proces complex ce cuprinde o arie foarte largă de intervenţii
care impun o pregătire profesională de specialitate.” ( Băban, A., 2003).
„Termenul de consiliere descrie relaţia interumană de ajutor (...), o relaţie de
alianţă, de participare şi colaborare reciprocă” (Ivey, 1994, apud. Băban, A., 2003).
În sens larg, consilierea şcolară reprezintă un proces intensiv de acordare a
asistenţei psihopedagogice elevilor şi celorlalte persoane implicate în procesul
educaţional (profesori, părinţi, tutori şi autorităţi şcolare). Rolul consilierii este unul
proactiv, ce presupune prevenirea situaţiilor de criză personală şi educaţională a
elevilor.
Consilierea şcolară se axează pe unitatea triadică: familie – copil - şcoală, în
vederea desfăşurării unei educaţii eficiente şi a dezvoltării optime a personalităţii
copilului.
Consilierea psihopedagogică are drept obiectiv în şcoală dezvoltarea unui
sistem coerent de scopuri în viaţă şi întărirea comportamentului intenţional. O persoană
orientată spre scop este capabilă sa pună în acţiune modele alternative de
comportament, să abordeze problemele de viaţă din perspective diferite, dar fără a se
cantona rigid în anumite soluţii prefabricate. (Tomşa, 2000).
Prin urmare, în procesul de consiliere se încearcă „provocarea” unei
schimbări voluntare în atitudinile şi comportamentul clientului, astfel încât persoana
sau grupul„să funcţioneze optim din punct de vedere psihosocial”. (Băban, 2003).
Consilierea şcolară are ca scop fundamental sprijinirea clientului (elev, profesor
sau părinte), pentru ca acesta să devină capabil să se ajute singur, să se înţeleagă atât
pe sine însuşi, cât şi realitatea înconjurătoare. Prin urmare, sarcina consilierului şcolar
nu este de a da sfaturi, ci de a ajuta ca persoana aflată în dificultate să devină aptă săşi rezolve singură problemele cu care se confruntă.
Există mai multe tipuri de consiliere:
1. Consilierea educaţională - furnizarea de repere psihoeducaţionale pentru
sănătatea mentală, emoţională, fizică, socială şi spirituală a copiilor;
2. Consilierea informaţională - oferirea de informaţii pe domenii, teme specifice;
3. Consilierea de dezvoltare personală - formarea de abilităţi şi atitudini care
permit o funcţionare personală şi socială flexibilă şi eficientă în scopul atingerii
stării de bine;
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4. Consilierea suportivă - oferirea de suport emoţional, apreciativ, material;
5. Consilierea vocaţională - dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei;
6. Consilierea de criză - asistarea psihologică a persoanelor aflate în dificultate;
În cadrul consilierii, cunoaşterea se transformă în autocunoaştere(consilierea
individuală) şi intercunoaştere (consiliere de grup).
Evaluarea psihologică reprezintă investigarea şi evaluarea felului în care
funcţionează psihicul unei persoane. Acest proces cuprinde:
- evaluare cognitivă şi neuropsihologică (atenţia, memoria, concentrarea etc.);
- evaluare comportamentală;
- evaluare bio-fiziologică (reacţii);
- evaluare subiectiv-emoţională (felul specific în care reacţionează o persoană în
funcţie de anumiţi stimuli, situaţii etc.);
- evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de adaptare/apărare;
- evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri;
- evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se
manifestă problemele psihologice;
- evaluarea gradului de discernământ al persoanelor;
- evaluarea dezvoltării intelectuale şi psihologice;
- alte evaluări în situaţii care implică componente psihologice.
Evaluarea psihologică a copilului este un demers solicitat adesea de medici, părinţi,
cadre didactice în vederea identificării cauzelor care stau la baza unor comportamente
dezadaptative ale copilului sau alteori este solicitată doar pentru a cunoaşte nivelul de
dezvoltare al copilului raportat la vârsta cronologică.
Indiferent de scopul acesteia, evaluarea psihopedagogică este un demers
complex care implică atât copilul cât şi familia acestuia şi se realizează cu instrumente şi
tehnici specific psihologice şi adaptate particularităţilor de vârstă ale copilului.
Prin obiectivele urmărite precum şi prin metodele utilizate, consilierea
consecutivă psihodiagnozei depăşeşte simplul sfat pedagogic şi se transformă
într-un veritabil sistem de influenţare, având drept reper următoarele:
 existenţa unui model de personalitate;
 adaptarea şi integrarea şcolară;
 integrarea socială.
Complexitatea psihodiagnozei şi orientării şcolare şi profesionale reiese din
multitudinea direcţiilor de acţiune:
 psihologică (prin aspiraţii, realizări);
 pedagogică (oferte şcolare, concretizate în egalitatea şanselor);
 axiologică (trăsături morale şi creativitate);
 sociologică (pragmatică şi prospectivă).
În varianta sa modernă, o trăsătură a psihodiagnozei copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale este „caracterul său dinamic-formativ, precum şi de predicţie a proximei
dezvoltări, de proiectare a paşilor ce trebuie realizaţi în intervenţia terapeutică”.1
Metodele formative de diagnoză trebuie aplicate în două faze fundamentale:

faza iniţială, cu caracter consultativ

faza de intervenţie, în care se continuă testarea
Investigaţiile psihopedagogice urmăresc nu numai evidenţierea nivelului actual al
dezvoltării subiectului evaluat, ci şi previziunea evoluţiei în etapa următoare.
În planul cadru pentru unităţile de învăţământ special care şcolarizează
copii/elevi/tineri cu deficienţe locomotorii, disciplina se regăseşte sub denumirea
de „Evaluare şi consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză”,
axându-se, în
principal pe cunoaşterea psihopedagogică a elevului şi a grupului de elevi şi pe
1

Gherguţ, Alois (2013).Sinteze de psihopedagogie specială. Editura Polirom, ediţia a III-a, revizuită şi adăugată, Iaşi
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consilierea acestora în vederea formării unor comportamente adecvate în context şcolar şi
social.
Graficul orelor prevăzute în planurile cadru pentru învăţământul care şcolarizează
elevi cu deficienţe locomotorii (2018),
la disciplina
«Evaluare şi consiliere
psihopedagogică, psihodiagnoză», din aria curriculară «Terapii specifice şi de
compensare»:
Aria
V
curriculară/disciplină/terapii
Evaluare
şi
consiliere 2
psihopedagogică,
psihodiagnoză

VI

VII

VIII

1

1

2
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Competenţe generale

1. Evaluarea psihopedagogică a
vedere al particularităților specifice

elevului și a clasei de elevi din punct de

2. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de adaptare în context şcolar şi social
3. Dezvoltarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de
sine şi faţă de ceilalţi
4. Formarea unor comportamente și reacții emoționale adecvate diferitelor
contexte socio-educaționale
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CLASELE PREGĂTITOARE- A IVA
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Evaluarea psihopedagogică a elevului şi a clasei de elevi din punct de vedere al
particularităților specifice
Clasele pregătitoare- a IVa
1.1 Evaluarea capacităților perceptiv-motrice și de reprezentare
- Evalurea senzorial-perceptivă;
- Evaluarea psihomotricității .
1.2 Evaluarea capacității de analiză sinteză, comparație, generalizare și
abstractizare
- Evaluarea proceselor psihice superioare.
1.3 Evaluarea capacității de recunoaștere și reproducere a particularităților
mnezice
- Evaluarea limbajului, comunicării și a achizițiilor școlare instrumentale.
1.4 Evaluarea capacității de comunicare funcțională și particularitățile de
dezvoltare
- Evaluarea personalității și a comportamentului.
2. Evaluarea funcționalității în context școlar și social
Clasele Pregătitoare - a IVa
2.1. Evaluarea capacității de receptare, înțelegere și exprimare în diferite
contexte
- Dialog tradițional „față în față”;
- Grile de evaluare situaționale;
- Analiză de text;
- Jocuri de rol;
- Completare de texte lacunare.
2.2. Evaluarea capacității de adaptare la mediul școlar
- Probe de integrare școlară și socială.
2.3. Evaluarea nivelului maturizării psiho-sociale - diversificarea modalității de
rezolvare a diverselor
situații problematice și a situațiilor cu caracter practic
- Scala de maturizare psiho-socială Gunzburg;
- Scara Vineland;
- Exerciții practice de găsire de soluții la diverse probleme (se va urmări
comportamentul elevului pentru întîrirea oricărui progres).
2.4 Evaluarea abilităților de autoservire și a aptitudinilor practic-gospodărești
- Evaluarea deprinderilor de igienă;
- Evaluarea deprinderilor de alimentație;
- Activități de cunoaștere a utilității diferitelor obiecte;
- Realizarea unor produse de utilitate practică (colaje cu materiale din natură; obiecte
ornamentale, decorații cu obiecte de unică folosință)
- Vizite la ferme, grădini botanice/zoologice;
- Activităţi ocupaţionale simple;
- Expoziții cu vânzare în cadrul instituției sau în afara ei.
2.5. Evaluarea deprinderilor sociale și a comunicării cu mediul social
- Jocuri de rol și discuții tematice:
- ”Cum ne comportăm…?”(La cumparaturi; In mijloacele de transport, etc.)
- ”Sunt un tânăr manierat!”(utilizarea adecvata a formulelor de politețe)
- ”Cum petrec timpul liber”
- Activități de colorare după model.
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3. Dezvoltarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine
şi faţă de ceilalţi
Clasele Pregătitoare - a IVa
3.1 Identificarea elementelor de identitate personală
-Exerciţii de identificare şi denumire a numelui propriu, vârstei, sexului, caracteristicilor
personale (fizice și morale);
-Conştientizarea corpului propriu prin identificarea, denumirea părţilor corpului Cunoaşterea funcţiilor de bază ale diferitelor părţi ale corpului (auz, văz, mişcare, miros,
gust, pipăit);
-Realizarea de colaje/ desene / postere pe teme date (ex. Corpul meu este în
schimbare!” ;
-”Ce știu despre mine?”;
- Inventarul valorilor.
3.2 Cunoașterea relațiilor familiale de bază
- Recunoaşterea persoanelor apropiate (membrii familiei, prieteni, personal specializat
din instituțiile de protecție socială);
- Exerciţii de identificare şi denumire a numelor membrilor familei, a personalului
specializat, etc.;
- Rolul și statutul membrilor familiei;
- Relații interfamiliare;
- ”Arborele genealogic”;
- ”Buna conviețuire”.
3.3 Conștientizarea elevului cu privire la apartenența și dependența sa de grupul
școlar
-Chestionar sociometric;
-Discuții tematice:
”Eu și ceilalți!”
”Persoanele din jurul meu”
„Coleg sau prieten?”
„Descrierea colegului”
„Prietenul la nevoie se cunoaște!”
„Drepturi și responsabilități în cadrul grupului”
„Rolul fiecăruia în cadrul grupului”
„Influența grupurilor asupra mea!”
”Încrederea și respectul față de ceilalți!”
”Comunicare cu ambele sexe într-un mod potrivit și respectuos”
3.4 Cultivarea sentimentului de apartenență prin conștientizarea relațiilor
intersociale
- Jocuri de stimulare, dezvoltarea diferitelor tipuri de comunicare verbală, non-verbală,
mimico-gestuală;
- Discuții tematice:
”Rolul meu în clasă”
”Liderul clasei”
”Reguli de comunicare în mediul social”
”Grupurile din care fac parte”
”Presiunea pozitivă și negativă a grupului”.
3.5 Încurajarea comportamentelor pro-active și de interrelaționare
- Conversații tematice;
- Conversații privind schimbări de statut și rol;
- Activități de voluntariat;
- Jocuri de rol:
”Cum ne alegem prietenii/colegii de echipă?”
”De ce este bine să ajutăm?”
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Clasele Pregătitoare - a IVa
3.6 Formarea capacității de auto-evaluare și decizie
- Conversații tematice:
”Afisul meu publicitar”!
”Calități și defecte!”
”Valorile mele”!
”De ce abilități am nevoie?”
”Și eu vreau să fac!”
-Tehnici de modelare comportamentală:
- ”Eu decid pentru mine”! (stil de viață sănătos, educație sexuală, consum de droguri,
trafic de persoane, exploatarea prin muncă, etc).
3.7 Formarea și dezvoltarea deprinderii de cooperare și lucru în grup
- Stabilirea și respectarea regulilor (în activități școlare și extrașcolare);
- Jocuri de grup: competiții inter-clase/inter-școli”;
- Activități de grup: colaj colectiv, desen colectiv, machete:
”Împreună suntem puternici!”
* aprecierile se vor face la nivelul întregului grup, se vor încuraja toți elevii.
4. Formarea unor comportamente și reacții emoționale adecvate diferitelor
contexte socio-educaționale
Clasa Pregătitoare - a IVa
4.1 Formarea capacității de autocontrol emoțional
-Exerciții de identificare a diferitelor emoții;
- Exerciții de exprimare a unor stări emoționale prin jocuri de rol;
- Identificarea unor alternative privind reacțiile emoționale:
”Pot să mă controlez!”;
”Ce faci dacă …?”;
”Cum te simți astăzi?”;
”Termometrul evaluării stării emoționale”;
-Exerciții de autonomizare emoținală prin crearea unor condiții de independență
afectivă, confort si echilibru în contactele relaționale afective.
4.2 Reducerea tensiunii psiho-afective în vederea dobândirii unor comportamente
dezirabile
- Activități de expresie artistică: terapie prin desen, modelaj, meloterapie, teatru de
umbre, dramatizare, ergoterapie, etc.
4.3 Dezvoltarea abilităților de relaționare și management al conflictelor
- Exersarea regulilor și normelor sociale în situații simulate de viață;
- Exerciții practice de găsire de soluții la diverse probleme;
- Teme orientative:
”Consecințele comportamentelor negative!”;
”Cum mă port în situația ”x”?”;
”Așa da, așa nu!”;
”Cel mai înțelept cedează!”;
”Decizia îmi aparține”;
”Sunt un bun mediator”.
4.4 Dezvoltarea abilităților de prevenire a manifestărilor afective negative
- Exerciții și tehnici de relaxare;
-”Relația gânduri – emoții – comportamente”;
- Impactul comportamentelor pozitive și negative asupra planificării viitorului.
4.5 Formarea conduitelor morale dezirabile în mediul școlar și social
- Exerciții de găsire a unor soluții pentru remediarea unor comportamente negative
(distrugerea unor obiecte / agresivitate față de o persoană);
- Exerciții de apreciere a propriilor fapte și ale altora în raport cu valorile de adevăr,
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Clasa Pregătitoare - a IVa
dreptate, bine;
- Discuții pe baza vizionării unor materiale video;
- Identificarea unor modele de viață.
4.6 Asumarea responsabilității pentru activitățile realizate
- Exersarea unor comportamente adecvate în diferite situații (normale sau de limită):
”Ce se întâmplă dacă …?”
”Ce fac atunci când … ?”
”Consecințele actelor mele”
”Lista cu responsabilități.”
- Jocuri de rol.
4.7 Susținerea psiho-afectivă a elevilor pentru prevenirea situațiilor de criză
- Punerea elevilor în situații limită în vederea formării unor comportamente reactive
funcționale:
”Ce faci dacă te rătăcești?”
”Cum reacționezi dacă doi colegi se bat!”
”Lista persoanelor pe care mă pot baza!”
- Exerciții de deconflictualizare a decalajelor între posibilități și dorințe:
”Identificarea surselor si reacțiilor la stres.”
”Modalități de adaptare la stres.”
4.8 Combaterea fenomenului de bulling la nivel școlar
-Discuții tematice:
”Blazonul personal”
”Cum mă vad ceilalți?”
”Spune NU violenței!”
”Puterea de a spune nu”
”Presiunea grupului și comportamentul pasiv-agresiv”
-Vizionarea unor filmulețe de pe mediul online;
- Realizarea unor postere; Jocuri de rol.
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Conţinuturi
Domenii de conţinut
Evaluarea nivelului de
structurare a conduitelor
perceptiv-motrice
de
bază

Măsurarea nivelului de
dezvoltare cognitivă

Clasa Pregătitoare - a IVa
- motricitatea statică și dinamică;
- funcțiile senzoriale (vizuală, auditivă, tactil-kinestezică,
olfactivă, etc.);
- conduita
perceptiv
motrică
(schema
corporală,
lateralitatea, dominanța, percepția culorii, formei, mărimii;
orientarea spațio-temporală).
- nivelul dezvoltării mintale (coeficient de inteligență,
coeficient de dezvoltare);
- nivelul dezvoltării memoriei (fidelitate, volum, formă);
- nivelul dezvoltării imaginației;
- nivelul dezvoltării atenției.
- nivelul dezvoltării vârstei limbajului;
- evaluarea capacității de înțelegere a limbajului oral și scris;
- nivelul achizițiilor școlare instrumentale (scris-citit-calcul).

Evaluarea
limbajului,
comunicării
și
a
achizițiilor
școlare
instrumentale
Evaluarea funcționalității -interpretarea stimulilor din mediul înconjurător;
în contextul școlar și -adaptarea la mediul școlar;
social
-maturizarea psiho-socială;
-abilități de autoservire;
-aptitudini practic-gospodărești;
-deprinderi sociale.
Identitate
-Eu-l fizic și moral;
- familia;
- grupul școlar;
- relații intersociale;
- comportamente proactive;
- capacitatea de decizie;
- lucrul în grup.
Autocontrol emoțional
- comportamente dezirabile;
- managementul conflictelor;
- prevenția comportamentelor negative și a situațiilor de
criză;
- fenomenul de bulling.
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Sugestii metodologice
Evaluarea şi consilierea psihopedagogică, psihodiagnoza vizează următoarele arii
de dezvoltare:
Evaluarea nivelului de structurare a conduitelor perceptiv-motrice de bază
Motricitatea statică și dinamică
Funcțiile senzoriale (vizuală, auditivă, tactil-kinestezică, olfactivă, etc.)
Conduita perceptiv motrică (schema corporală, lateralitatea, dominanța, percepția culorii,
formei, mărimii; orientarea spațio-temporală)
Nivelul dezvoltării mintale (coeficient de inteligență, coeficient de dezvoltare)
Nivelul dezvoltării memoriei (fidelitate, volum, formă)
Nivelul dezvoltării imaginației
Nivelul dezvoltării vârstei limbajului
Nivelul achizițiilor școlare instrumentale (scris-citit-calcul)
Nivelul dezvoltării atenției
Evaluarea principalelor trăsături de personalitate
Evaluarea tulburărilor de comportament
Identificarea tendințelor de agresivitate și anxietate.
LISTA DE INSTRUMENTE DE EVALUARE PENTRU EVALUĂRILE INIŢIALE,
SUMATIVE ŞI FINALE
Metoda observației;
Metoda convorbirii;
Metoda chestionarului;
Metoda testelor;
Discuții de grup și dezbateri;
Joc de rol;
Metode interactive de grup-problematizarea, brainstorming;
Completarea unor fișe, chestionare;
Exerciții de ascultare activă;
Exerciții de exprimare emoțională;
Exerciții de comunicare asertivă;
Discuții pe baza unor texte și filme;
Comentarea și evaluarea unor situații problematice;
Inițierea și realizarea de proiecte individuale și de grup (colaje, postere, afișe, etc.);
Bender Santuci - evaluarea nivelului de structurare a conduitelor perceptiv-motrice de
bază;
Scala OZERETSZI;
Scala de dezvoltare GESSEL; BRUNET LEZIRE; VINE LAND;
Proba HARRIS pentru coordonare;
Probele pentru dominanță și lateralitate;
Probele tapping, trasare, punctare, decupaj;
Proba de orientare spațială- Piaget Head;
Testul de coordonare a corpului pentru copii TCCC--motricitatea statică și dinamică;
Funcțiile senzoriale (vizuală, auditivă, tactil-kinestezică, olfactivă, etc.);
Conduita perceptiv motrică (schema corporală, lateralitatea, dominanța, percepția culorii,
formei, mărimii; orientarea spațio-temporală);
Matrici progresive RAVEN;
Proba de similitudini și fraze absurde;
Cuburile KOHS;
Scala BINET SIMON;
Scala WISC;
Scala DEARBORNE;
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Nivelul dezvoltării mintale (coeficient de inteligență, coeficient de dezvoltare);
Probe pentru memorie vizuală și auditivă;
Proba Rey (memorie auditivă);
Probe constituite din șiruri de cuvinte, imagini, numere;
Jocuri reproductive cu subiect din viața cotidiana;
Jocuri de constructie și îmbinare;
Alice Descoudres,
Proba de vocabula Rey;
Proba Borel-Maisonny;
Test A.B.C. (L.Filho);
Test de înțelegere a lecturii;
Probe de conștientizare fonologică;
Fișă de evaluare a dificultăților grafice;
Proba de evaluare a predispozițiilor lexice;
Proba de evaluare a capacității lexice-Lobrot;
Instrumente metodologice pentru identificarea persoanelor cu risc de diagnosticare a
tulburărilor specifice de învățare (anexa 1 OMEN 3124/20.01.2017);
Probă de atenție distributivă Praga;
Proba de baraj Zazzo;
Test Toulouse Pierron;
Labirinturi;
CSEI (inventarele Coopersmith pentru evaluarea stimei de sine);
NPQ* (Nonverbal personality Questionnaire);
Teste proiective (om, arbore, casă);
Testul Lucher;
Testul de apercepție pentru copii;
Probe de completare a frazelor, imaginilor, povestirilor;
Lista de control pentru depistarea tulburărilor de comportament- Werry, Quay;
MASC(Anxietate Agresivitate);
Ținând cont de particularitățile psihoindividuale ale copiilor, competențele propuse pot
fi realizate prin activități practice, simple și eficiente ce pornesc de la mediul de viață al
copilului, de la fapte și situații concrete de viață, cunoscute de copii și accesibile înțelegerii
lor. Sarcinile de lucru propuse de specialiști pot fi realizate individual, în perechi sau în
grup.
În funcție de nivelul de dezvoltare psiho individuală specialiștii vor aplica testele și
probele pe care le vor considera adecvate.
Evaluarea şi diagnoza copiilor, tinerilor cu dizabilităţi presupune:
Să identifice diferite metode de evaluare: testul psihologic, scalele psihologice şi
probele psihologice aplicate în evaluarea persoanelor cu dizabilități, metoda observaţiei,
metoda anchetei pe bază de chestionar sau pe bază de interviu (structurat, semistructurat
şi liber).
Să poată realiza analiza de nevoi la nivel individual.
Să evalueze, sub supervizare, problemele elevilor cu dizabilități în vederea iniţierii
unor activităţi de consiliere, recuperare şi terapie.
Să lucreze în echipă cu toţi factorii implicaţi pentru întocmirea fişelor de cunoaştere
psiho-pedagogică a elevilor şi pentru stabilirea traseului educaţional personalizat.
Să aleagă eficient metoda de evaluare în funcţie de impactul asupra
comportamentului, de factorii contextuali de mediu şi de tipul şi profunzimea dizabilității
subiectului.
Să utilizeze adecvat informaţii din surse variate (elevi, profesori, părinţi), să
integreze datele obţinute de la alţi specialişti (logoped, psiholog, asistent social).
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Să utilizeze adecvat, sub supervizare, testele psihologice pentru evaluarea
persoanelor normale şi cu deficienţe (să acorde atenţie calităţilor psihometrice ale
acestora: validitate, fidelitate, etalon pe populaţie românească).
Să evalueze, sub supervizare, maturitatea şcolară şi profilul aptitudinal al elevilor în
vederea orientării şcolare şi profesionale, în funcţie de tipul de dizabilitate.
Să analizeze rezultatele evaluării complexe medicale, psihologice şi sociale,
centrate pe copilul/elevul cu deficienţe, obţinute de la membrii echipei multidisciplinare şi
să le utilizeze în fundamentarea psihologică a planului de intervenţie educaţională
personalizat.
Să lucreze în echipă, cu toate cadrele didactice implicate, pentru a realiza
evaluarea progreselor copilului cu dizabilități prin raportare la obiectivele educaţionale şi
contextul vieţii reale (progresul în dobândirea capacităţilor adaptative esenţiale).
Să sprijine din perspectiva psihologică, definirea operaţională a obiectivelor lecţiei,
conceperea şi utilizarea instrumentelor de evaluare în funcţie de particularităţile elevului cu
dizabilități.
Să aprecieze şi să valorifice rezultatele evaluării prin reproiectarea activităţii de
predare-învăţare-evaluare, recuperare şi terapia deficienţelor, cât şi acordarea sprijinului
diferenţiat.
Să participe la stabilirea tipurilor de evaluare, în concordanţă cu momentul învăţării
şi cu etapele procesului de recuperare.
Prevenţie/intervenţie şi consultanţă psihopedagogică:
Să identifice tehnici de prevenţie/intervenţie la nivel individual, pentru persoanele cu
dizabilități.
Să desfăşoare, activităţi de consiliere, recuperare şi terapie pentru a facilita
tranziţia elevilor cu dizabilități de la un nivel de şcolarizare la altul.
Să propună/realizeze, programe de prevenţie individuale şi de grup în ariile
dezvoltării personale: învăţarea de tip şcolar, aria cognitivă, socio-emoţională,
comportamentală etc., adaptate diferenţelor individuale, în funcţie de tipul şi profunzimea
dizabilității.
Să desfăşoare, activităţi de prevenţie ce includ observaţii şi intervenţie
individualizată.
Să ofere metode şi mijloace de promovare a colaborării şi parteneriatelor între
instituţia şcolară, familie şi alţi specialişti (psihologi, medici, asistenţi sociali etc.).
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Notă de prezentare
Programa școlară pentru disciplina Kinetoterapie respectă planul cadru pentru
clasele pregătitoare –a IV-a. Conform Planului-cadru de învățământ, aprobat prin
OMENCȘ nr. 3622/27.04.2018, Kinetoterapia are alocat 1-2 ore pe săptămână.
Elaborarea disciplinei Kinetoterapie
este întemeiată pe recomandarea
Parlamentului European vizând competenţele-cheie (Key Competences for Lifelong
Learning — a European Reference Framework, Recommendation of the European
Parliament and of the Council of 18 December 2006 ii, în Official Journal of the EU, 30
dec. 2006).
Programa de Kinetoterapie potrivit articolului 2, alin. (3) din Legea Educației
Naționale nr. 1/5 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare: Idealul
educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a
individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem
de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală. Disciplina
Kinetoterapie vizează stimularea dezvoltării unei personalități armonioase a elevilor cu
dizabilități intelectuale ușoară și moderate din învățământul special de stat, având ca
obiectiv atingerea unui nivel inițial de formare a competențelor-cheie, care să reprezinte
ulterior baza profilului de formare a absolvenților de gimnaziu din învățământul special.
Structura programei şcolare include, pe lângă Nota de prezentare, următoarele:
 Competenţe generale
 Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
 Conţinuturi
 Sugestii metodologice
Competențele generale cuprinse în prezenta programă școlară vizează dezvoltarea
capacităților de a utiliza cunoștințe, aptitudini și abilități personale, sociale și/sau
metodologice în situații de studiu și pentru dezvoltarea profesională și personală pe
durata ciclului de învățământ primar special.Competențele specifice din prezenta
programă școlară reprezintă etape progresive de dobândire a competențelor generale.
Activitățile de învățare structurate în prezenta programă țintesc la stabilirea unui nivel
optim de funcţionare cognitivă, socioemoţională şi a comportamentelor adaptative, în
raport cupotenţialul psihoindividual condiționat de nivelul de severitate al dizabilităţii
intelectuale ușoare și moderate a elevilor din învățământul primar special.
Vârsta micii școlarități este caracterizată de învătarea impusă, dirijată din
exterior, ca activitate fundamentală, precum și de extinderea realțiilor sociale, a
obligațiilor și a drepturilor. Elevii cu dizabilități intelectuale ușoare și moderate au un
grad ridicat de dependență față de adult. Formarea unor concepții proprii despre
realitatea înconjurătoare se impune cu impetuozitate în vederea creșterii gradului de
autonomie personală a acestora.
Conținuturile prezentei programe sunt un răspuns la nevoile educaţionale ale elevilor cu
dizabilităţi intelectuale ușoare și moderate, facilitându-le acestora dezvoltarea
biopsihosocială, în vederea unei cât mai bune integrări sociale şi a unei inserţii
socioprofesionale viabile, care să le asigure o viaţă autonomă şi demnă. Conținuturile
vor fi specificate în cadrul planurilor de intervenție personalizată alcătuite de către
profesorul psihopedagog, structurate în domenii de activitate
în funcţie de
particularităţile
de vârstă,
de
dezvoltare
individuală
şi de
specificul
grupului.Fundamentul planurilor de intervenţie personalizată este reprezentat de profilul
de competenţe şi graficul dezvoltării comportamentelor adaptative (conceptuale, sociale
şi practice) individuale.
Sugestiile metodologice privind atingerea competențelor generale și specifice
destinate învățământului preuniversitar special pentru elevii cu dizabilități intelctuale
ușoare și moderate recomandă valorificarea tuturor experiențelor de învățare ale
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elevilor, integrând cele trei dimensiuni ale educației (formală, nonformală și informală),
cu orientare corectiv-compensatorie și practic-aplicativă, în manieră complementară.
În concluzie, prezenta programa școlară se bazează pe fundamentul teoretic
potrivit căruia potențialul de dezvoltare și profilul de competenţe al elevilor cudizabilităţi
intelectuale ușoare și moderate sunt unice, oferind un cadru de referinţă pentru
atingerea scopurilor educaţionale şi de reabilitare.
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Competenţe generale

1. Prevenirea şi corectarea deficienţelor fizice, în vederea
dezvoltării fizice armonioase a copilului
2. Reeducarea neuro-motorie a copiilor cu afecţiuni neurologice
congenitale sau dobândite
3. Formarea şi dezvoltarea componentelor psihomotricităţii
(schema corporală, lateralitatea) şi a formelor de prehensiune în
vederea construirii comportamentelor adaptative
4. Dezvoltarea motricităţi generale în context social- integrator
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Clasele pregătitoare- a IV a
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1.Prevenirea şi corectarea deficienţelor fizice, în vederea dezvoltării fizice
armonioase a copilului
Clasa pregătitoare- clasa a IVa
1.1. Educarea unei atitudini corecte în vederea prevenirii apariţiei deficenţelor
la nivel structural
- Exerciţii statice corective/ hipercorective (posturare sau contracţii izometrice).
1.2. Corectarea deficienţelor fizice existente la nivelul coloanei vertebrale,
toracelui, membrelor superioare sau membrelor inferioare
- Complex de exerciţii pentru corectarea deficienţelor la nivelul capului – gâtului
- Complex de exerciţii pentru corectarea cifozei:
 Tonifierea şi scurtarea muşchilor spatelui, în special în regiunea dorsală şi
lungirea muşchilor anteriori ai trunchiului;
- Complex de exerciţii pentru corectarea lordozei;
- Exercitii pentru corectarea posturilor vicioase care pot accentua afectiunea;
- Exercitii pentru asuplizarea coloanei vertebrale prin tonifierea musculaturii
paravertebrale, tonifierea musculaturii abdominale si fesiere (muschiul iliopsoas,
patratul lombat);
- Complex de exerciţii pentru corectarea scoliozei:
 constientizarea pozitiilor corecte ale coloanei vertebrale, a bazinului si umerilor
prin adaptare de posturi corective;
 corectarea si mentinerea tonusului muscular prin exercitii de stretching;
 reeducare respiratorie prin exercitii respiratorii.
- Complexe de exerciţii pentru corectarea deformaţiilor toracelui;
- Complex de exerciţii pentru corectarea deficienţelor membrelor superioare (omoplaţi
depărtaţi şi desprinşi);
- Complex de exerciţii pentru corectarea genunchilor în valgum/ varum;
- Complex de exerciţii pentru corectarea genunchilor în flexie/ hiperextensie;
- Complex de exerciţii pentru corectarea piciorului plat.
1.3. Corectarea şi redresarea deficienţelor fizice secundare apărute pentru a
compensa deficienţele fizice primare
- Exerciţii de reeducare respiratorie.
2. Reeducarea neuro-motorie a copiilor cu afecţiuni neurologice congenitale sau
dobândite
Clasa pregătitoare- clasa a IVa
2.1. Decontracturarea
- Posturări în poziţii reflex inhibitoare;
- Legănări ale copilului mic în poziţie fetală;
- Rulări în decubit ventral / dorsal pe balonul Pezzi.
2.2. Schimbarea posturii
- Posturări successive la cel mult două ore;
- Posturări corecte ale copilului prin rulouri moi.
2.3. Reeducarea hipotoniei , a spasticităţii sau a spasmelor intermitente
-Tehnici de facilitare neuro-musculară;
-Exerciţii de mobilizare pasivă.
2.4.Tonifierea grupelor muscular antagoniste musculaturii spastice;
- Exerciţii de mobilizare activă rezistivă.
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2.5. Reeducarea echilibrului dinamic şi static
- Exerciţii de menţinere a ortostatismului, micşorând baza de susţinere pe parcursul
recuperării;
- Exerciţii de menţinere a ortostatismului, ridicând centrul de greutate progresiv;
-Exerciţii de deplasare cu mijloace ajutătoare.
3. Formarea şi dezvoltarea componentelor psihomotricităţii (schema corporală,
lateralitatea) şi a formelor de prehensiune în vederea construirii
comportamentelor adaptative
Clasa pregătitoare- clasa a IVa
3.1. Organizarea schemei corporale şi formarea imaginii de sine
- Exerciţii de numire şi indicare a părţilor corpului său şi ale unui partener;
- Exerciţii de imitare a mişcărilor realizate de kinetoterapeut;
- Adoptarea unor poziţii indicate de kinetoterapeut.
3.2. Dezvoltarea lateralităţii
- Mers pe un traseu indicat, cu sau fara un săculeţ de nisip legat de un picior.
3.3.Educarea/ reeducarea prehensiunii în vederea construirii comportamentelor
adaptative
- Exerciţii ludice de introducere a cuburilor cu orificiu pe un ax/ a mărgelelor pe sfoară
Probe de evaluare:
 apucarea unui băţ de chibrit aşezat pe birou
 încercarea de a smulge o foaie de hârtie ţinută între două degete
 ”pensa de cheie”
 ”pensa de scris”
 agăţarea de o bară
 purtarea unui geamantan
 priderea unui creion cu doua degete apropiate (index şi medius).
 Fișa Anexa 1
4. Dezvoltarea motricităţi generale în context social- integrator
Clasa pregătitoare- clasa a IVa
4.1. Stimularea motricităţii copilului pentru dezvoltarea capacităţilor motrice
deficitare
- Exerciţii pentru dezvoltarea/ educarea forţei (procedeul cu greutăţi);
- Exerciţii pentru dezvoltarea / creşterea capacităţilor coordinative.
4.2. Corectarea/ însuşirea deprinderilor motrice de bază
-Exerciţii de reeducare / corectare a mersului / alergării.
4.3. Ameliorarea capacităţii de efort, ca element pregătitor în activităţile fizice şi
sportive adaptate
- Pedalare la bicicleta ergonomică.
4.4. Reeducarea mişcărilor obişnuite din viaţa cotidiană
- Exerciţii de reeducare a mersului;
- Exerciţii de reeducare a prehensiunii.
NOTĂ: competențele și activitățile mai sus prezentate sunt destinate cazurilor
particulare ale elevilor care ajunși în ciclul primar se confruntă cu tulburări locomotorii și
motricitate
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Conţinuturi
Domenii de conţinut
Trasee terapeutice pe
tipuri de deficienţe
fizice

Trasee terapeutice pe
afecţiuni neuromotorii

Clasa pregătitoare- clasa a IVa
- Educarea simțului ritmic – bătăi din palme, jocuri cu ritm și
miscare, imitarea mișcărilor ritmice, verbalizare asociată cu
mișcare ritmată; sincronizarea respirației cu mișcare mâinii;
- Capacitatea de orientare-organizare și structurare
spațială;
-Exersarea gesturilor fundamentale în situații cât mai variate;
-Stimularea capacității tactile, vizuale, auditive, gustative,
olfactive (jucării, obiecte cât mai naturale posibil și cât mai
diverse, astfel încât structurarea lor să ia în considerare
capacitatea manuală și constructivitatea materialului; ulterior,
educația senzorială poate lua forma unor activități organizate
metodic care să permită elevilor observări, analize, sinteze la
nivelul tuturor analizatorilor).
- Mişcări ce conţin acţiuni cotidiene (îmbrăcatul şi
dezbrăcatul unei bluze de trening, încuiatul şi descuiatul
unei uşi);
-Adoptarea unor poziţii impuse (transfer din pat în cărucior
şi invers, ridicare şiaşezare în cărucior etc).

Schema corporală,
lateralitatea şi
prehensiunea

- Conștiința de schemă corporală proprie;
- Imagine corporală;
- Identificarea și denumirea părților corpului;
- Relația dintre corp și mediu;
- Stabilirea și exersarea lateralității (membre superioare,
inferioare, ochi).

Capacităţi motrice,
deprinderi şi pricepri
motrice, capacitate de
efort

- Mișcările fundamentale – formarea gesturilor (rectiliniu,
rotativ, polimorf etc.);
- Capacități fizice – forță, viteză, îndemânare, coordonare;
- Mișcări fundamentale ale membrelor;
- Activități motrice de manipulare.
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Sugestii metodologice
Kinetoterapia este un serviciu educațional oferit elevilor cu nevoi speciale , cu
scopul de a facilita accesul la activitățile instructiv-educative.
Rolul kinetoterapeutului care lucrează în școală este să:
•
contribuie la creșterea capacității elevilor cu cerințe educaționale speciale de a
se deplasa între diferite zone ale școlii ( săli de terapii specifice, toaletă, curtea școlii,
cantina) ;
•
contribuie la ameliorarea dizabilităților locomotorii care împiedică participarea la
activitățile instructive-educative ( exemplu: Un copil cu tulburări din spectrul autist poate
prezenta tulburari de control şi coordonare a braţelor care pot afecta capacitatea de a
utiliza instrumentele de scris sau diferite instrumente de comunicare. Un copil cu cifoscolioză poate prezenta tulburări de echilibru care pot afecta capacitatea copilului de a
menţine poziţia în ortostatism în mod independent)
Kinetoterapia este un serviciu oferit copiilor cu nevoi speciale , care prezintă
dificultăţi de adaptare şi participare la activităţile din cadrul şcolilor. Aşadar dacă un
copil prezintă un diagnostic ce nu îi afectează gradul de participare la activităţile zilnice
din şcoală, serviciul de kinetoterapie nu este necesar.
Etapele procesului de evaluare iniţială
Este recomandat ca procesul de evaluare şi interpretare a datelor să se facă din
perspectiva participării /neparticipării la activităţile zilnice din scoala.
Dacă se identifică factori care afectează gradul de participare al elevului la activităţi, se
trece la determinarea factorilor implicaţi care pot afecta procesul instructiv-educativ.
Aceştia pot avea legătura cu:
1) Activitatea- elevul poate prezenta dificultăţi în realizarea unor sarcini legate de
activităţile zilnice din timpul orelor. (exemplu: nu poate mânui instrumentele şcolare,
prezentând tulburări de echilibru în timp ce se deplasează catre diferite săli de curs, de
asemeni poate prezenta tulburări de echilibru la urcarea şi coborârea scărilor etc)
2) Structura şi funcţia corpului- tulburări ale funcţiilor corpului (forţa musculară,
rezistenţa)
3) Factori de mediu-copilul poate avea nevoie de adaptarea mobilierului pentru a
îmbunătăţi nivelul de participare.
Etapa I : Chestionarea profesorului, parinţilor / tutorelui
Prin chestionarea profesorilor şi a părinţilor/ tutorilor putem afla informaţii despre:
•care sunt aşteptările şi îngrijorările legate de desfăşurarea activităţii zilnice a elevului;
•care este opinia profesorilor şi a părinţilor legate de felul în care se comportă elevul în
momentul prezentări ;
•ce strategii au fost aplicate în trecut pentru a ameliora dizabilitatile constatate;
•care sunt punctele tari ale elevului, interesele şi motivaţia.
Etapa II : Analiza dosarului personal
În această etapă se efectuează analiza dosarului personal pentrut a identifica posibile
afecţiuni relevante şi de ce alte servicii educaţionale mai beneficiaza sau a beneficiat în
trecut.
Etapa III : Analiza nivelului de participare la activităţile din şcoală
Utilizând instrumentele pe care le consideră potrivite , terapeutul trebuie să
analizeze abilitatea elevului de a îndeplini sarcinile zilnice legate de mediul instructiveducativ (deplasarea către clase, finalizarea temelor etc.). Trebuiesc notate şi
aspectele legate de dependenţa sau independenţa elevului în finalizarea sarcinilor.
În vederea eficientizării procesului de evaluare propunem un model de fişă orientativă
ce poate fi utilă kinetoterapeuţilor care lucrează în mediul şcolar.
Etapa IV :Analiza structurilor corpului şi a funcţiilor în raport cu restricţiile identificate
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În această etapă
sunt evaluate performanţele funcţionale (forţă, rezistenţă,
coordonare). Este necesară utilizarea instrumentelor adecvate pentru a evalua abilităţile
funcţionale .
Kinetoterapeutul trebuie să noteze în fişa de observaţie modul în care tulburările
abilităţilor funcţionale afectează nivelul de participare la activităţile instructiv-educative.
Etapa V :Analiza datelor şi planificarea activităţilor de kinetoterapie
În urma evaluării se întocmeşte planificarea anuală a activităţilor având ca document
de referinţă programa şcolară în vigoare. Dacă în urma evaluării sunt identificaţi elevi
care încă nu au asimilat competenţele descrise în programa în vigoare, se impune
întocmirea unui plan de intervenţie personalizat.
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Numele şi prenumele elevului …………………
Diagnosticul ………………………………………
FIŞA DE EVALUARE – ORIENTATIVĂ
PARTICIPAREA LA CLASĂ

ANEXA 1.1

Aşezarea
 stă într-o bancă normală
 stă pe un scaun normal
 poate menţine poziţia verticală, aşezat pe un scaun
 poate să rămână aşezat pe durata activităţii
 menţine poziţia verticală în timpul aşezării pe podea
Transferul
 scaun
 independent
 cu ajutor
Menţinerea echilibrului
 în ortostatism
 la apucarea diferitelor obiecte
 în aşezat
 când adună obiecte de pe podea
 când se deplasează pe hol
 când pregăteşte rucsacul
Observaţii
Preluată şi adaptată de pe https://www.yourtherapysource.com/
Numele şi prenumele elevului ……………………
Diagnosticul …………………………………..
FIŞA DE EVALUARE – ORIENTATIVĂ
MOBILITATEA FUNCŢIONALĂ ÎN CLASĂ
Funcţionalitatea abilităţilor
Da
Parţial Nu
Merge independent in clasă?
Se deplasează fără să se lovească de obiecte?
Se deplasează fără să se lovească de persoane?
Se deplasează cu echilibru adecvat?
Se deplasează şi transportă obiecte?
Efectuează sarcinile de la clasă?
Rezistenţa
Ce echipamente foloseşte elevul pentru a se deplasa ?
 baston
 cârje
 cadru
 independent
Elevul foloseşte echipamente alternative pentru a se deplasa ?
 scaun cu rotile
 scaun cu rotile electric
 se târâie
Observaţii
Preluată şi adaptată de pe https://www.yourtherapysource.com/
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Numele şi prenumele elevului ……………………
Diagnosticul …………………………
FIŞA DE EVALUARE – ORIENTATIVĂ
DEPLASAREA ÎN SCAUNUL CU ROTILE ÎN CLASĂ

ANEXA 1.3

Funcţionalitatea abilităţilor
Da
Parţial Nu
Trage frânele?
Se poate transfera de pe scaunul cu roţile pe scaunul normal?
Se poate transfera de pe scaunul cu roţile pe podea?
Se deplasează cu scaunul cu rotile în clasă independent ?
Roteşte scaunul către stanga /dreapta ?
Poate ocoli persoane /obiecte ?
Deschide / închide uşi ?
Poate transporta obiecte ?
Observaţii
Preluată şi adaptată de pe https://www.yourtherapysource.com/

Numele şi prenumele elevului ……………………
Diagnosticul …………………………………….
FIŞA DE EVALUARE – ORIENTATIVĂ
MOBILITATEA FUNCŢIONALĂ ÎN ŞCOALĂ

ANEXA 1.4

Funcţionalitatea abilităţilor
Da
Parţial Nu
Se deplasează de la autobuz către sala de clasă ?
Poate urca şi coborî o bordură ?
Poate urca /coborî o rampă ?
Se deplasează de la sala de clasă către sala de terapii ?
Se deplasează de la sala de clasă către sala de sport / terenul de sport ?
Se deplasează de la sala de clasă către cantină ?
Se deplasează pe suprafeţe denivelate ?
Deschide / închide uşi ?
Prezintă ritm adecvat în deplasare ?
Poate parcurge independent o distanţă de cel puţin 15 m ?
Poate parcurge independent o distanţă de peste 15 m ?
Prezintă rezistenţă ?
Urcă scările ?
 fără a se sprijini de balustradă
 cu sprijin de balustradă
 treaptă cu treaptă
 câte o singură treaptă
 păstrează rândul cu colegii
 rezistenţă adecvată
 cu sprijin
Coboară scările ?
 păstrează rândul cu colegii
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 rezistenţă adecvată
 cu sprijin
Utilizează liftul ?
 independent din toate punctele de vedere
 cu sprijin pentru a intra şi a ieşi din lift la timp
 solicită ajutor pentru a apăsa butoanele
Observaţii
Preluată şi adaptată de pe https://www.yourtherapysource.com/

Numele şi prenumele elevului …………………………..
Diagnosticul ……………………………………….

ANEXA 1.5

FIŞA DE EVALUARE – ORIENTATIVĂ
ABILITATI DE AUTOINGRIJIRE
Îmbracarea
 îşi menţine echilibrul în timp ce se îmbracă /dezbracă
Rutina şcolară
 agaţă haina şi rucsacul în cuier
 descuie dulapul
 parcurge rutina şcolară
 prezintă comportament adecvat în timpul orei de curs
 găseşte clasele la care are diferite cursuri
Păstrarea rândului:
 poate păstra rândul cu colegii
 nu se loveşte de alţi colegi
 poate ocupa orice poziţie în rând
Toaleta
 poate merge independent la toaletă (urinare)
 poate merge independent la toaletă (defecaţie)
 se şterge cu hârtia igienică
 se spală pe mâini
 foloseşte săpunul
 îşi usucă mâinile
 menţine echilibrul la chiuvetă
 solicită sprijin pentru îmbracare/ dezbrăcare
 solicită spijin pentru a se aşeza /ridica de pe toaletă
 deschide / închide uşa de la toaletă
Cantina
 poate căra tava fără să îşi piardă echilibrul
 se spală pe mâini după ce termină masa
 se aşează /ridică de pe scaunul de la cantină în mod independent
 curăţă masa după ce termină de mâncat
Transport
Urcarea în maşină/autobuz
 independent
 cu rampă pentru urcare
 solicită sprijin
Coborârea din maşină /autobuz
 independent
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 cu rampa pentru coborâre
 solicită sprijin
Mersul pe culoar
 independent
 solicită sprijin
Aşezarea pe scaun
 independent
 solicită sprijin
Observaţii
Preluată şi adaptată de pe https://www.yourtherapysource.com/
Numele şi prenumele elevului ……………………
Diagnosticul …………………………………….
FIŞA DE EVALUARE – ORIENTATIVĂ
TERENUL DE SPORT / ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE FIZICĂ
Funcţionalitatea abilităţilor
Da
Parţial Nu
Alergare
Galop
Săritura înainte
Săritura peste obstacol
Săritura în sus
Săritura cu coarda
Săritura pe piciorul drept
Săritura pe piciorul stâng
Prinde mingea
Loveşte mingea
Aruncă mingea
Abilităţi deosebite legate de jocul cu mingea
Schema corporală
Coordonarea mişcărilor
Poate lovi braţ cu picior opus
Conştientizarea riscurilor de rănire
Rezistenţa
Viteza
Căţărarea
Participarea la jocuri
Memorează şi execută toţi paşii unui joc sportiv
Poate respecta regulile jocurilor
Echilibru
•stă într-un picor (drept) _____ secunde
•stă într-un picior (stâng) _____secunde
•merge pe o linie
•poate merge vârf la călcâi pe o linie dreaptă
•poate merge în echilibru pe o bancă
Tonus muscular
 hiperton
 hipoton
 neurotipici
 altele
Amplitudinea de mişcare
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(se notează deficitul)
 membrelor superioare
 membrelor inferioare
 gât /coloană vertebrală
Forţa musculară
(se notează deficitul)
 membrelor superioare
 membrelor inferioare
 abdomen
Dispozitive adaptate pt autoângrijire
(dacă utilizează)
Observaţii
Preluată şi adaptată de pe https://www.yourtherapysource.com/

ANEXA 2
LISTA DE INSTRUMENTE DE EVALUARE
PENTRU EVALUĂRILE INIŢIALE, SUMATIVE ŞI FINALE
•
Somatoscopie generală şi segmentară
•
Examinarea somatoscopică instrumentală
•
Probe de evaluare a prehensiunii
•
Probe de evaluare a mersului
•
Dinamometria
•
Sistemul de Clasificare a Funcţiei Motorii Grosiere (Gross Motor Function
Classification System – GMFCS)
•
Evaluarea Funcţiei Motorii Grosiere (Gross Motor Function Measure)
•
Inventarul pediatric de evaluare a dezvoltării (Pediatric evaluation of disability
inventory)
•
Testul de triere Brigance
•
School functional assessment (pentru testarea nivelului de participare la
activităţile şcolare)
•
Măsurarea cu goniometrul
•
Testarea musculară manuală
•
Indicele de masă musculară
•
Scala Tardieu (pentru măsurarea spasticităţii)
•
Scala Ashworth modificată (testarea tonusului)
•
Reflexele de dezvoltare (testarea tonusului)
•
Scala de echilibru Berg
•
Testul de mers de 6 minute (testarea funcţiei aerobice)
•
Tensiune, ritm cardiac, frecvenţă respiratorie
Orice alt instrument de evaluare pe care îl consideraţi relevant.
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Şcoala …………………………….
An şcolar………………………….

ANEXA 3

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT/ INDIVIDUALIZAT PENTRU
KINETOTERAPIE
1. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI :
.....................................................................................................................................
2. VÂRSTA:
.....................................................................................................................................
3. CLASA :
.......................................................................................................................................
4.DIAGNOSTIC :
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.
Rezultatele evaluării complexe :
………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
Competenţe generale (de atins până la sfârşitul anului şcolar) :
…………………………………...........................................................................................
..........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
…
Competenţe specifice semestrul 1 :
………………………………………………………………...................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Competenţe specifice semestrul 2
:………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................
Evaluare finală : ……………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Concluziile la sfârşit de an şcolar :
………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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LISTA DE INSTRUMENTE DE EVALUARE
PENTRU EVALUĂRILE INIŢIALE,
SUMATIVE ŞI FINALE
•
Somatoscopie generală şi segmentară
•
Examinarea somatoscopică instrumentală
•
Probe de evaluare a prehensiunii
•
Probe de evaluare a mersului
•
Dinamometria
•
Sistemul de Clasificare a Funcţiei Motorii Grosiere (Gross Motor Function
Classification System – GMFCS)
•
Evaluarea Funcţiei Motorii Grosiere (Gross Motor Function Measure)
•
Inventarul pediatric de evaluare a dezvoltării (Pediatric evaluation of disability
inventory)
•
Testul de triere Brigance
•
School functional assessment (pentru testarea nivelului de participare la
activităţile şcolare)
•
Măsurarea cu goniometrul
•
Testarea musculară manuală
•
Indicele de masă musculară
•
Scala Tardieu (pentru măsurarea spasticităţii)
•
Scala Ashworth modificată (testarea tonusului)
•
Reflexele de dezvoltare (testarea tonusului)
•
Scala de echilibru Berg
•
Testul de mers de 6 minute (testarea funcţiei aerobice)
•
Tensiune, ritm cardiac, frecvenţă respiratorie
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