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Notă de prezentare
Disciplina de învățământ Terapii și programe de intevenție cuprinde gamă variată
de activități cu caracter terapeutic- compensatoriu și de abilitare- reabilitare care au ca
finalitate dezvoltarea armonioasă a personalității elevului cu dizabilități intelectuale grave,
severe și/ sau asociate, abilitarea acestuia cu mecanisme compensatorii, de comunicare
independentă în vederea creșterii gradului de autonomie personală și socială.
Programa școlară pentru Terapii și programe de intevenție reprezintă o ofertă
curriculară pentru clasele din învățământul special primar și gimnazial (de la clasa
pregătitoare la clasa a X-a) pentru elevii cu dizabilități intelectuale grave, severe și/sau
asociate, având următoarea structură:
- Notă de prezentare
- Competențe generale
- Competențe specifice
- Conținuturi
- Sugestii metodologice.
Disciplina Terapii și programe de intevenție face parte din aria curriculară
Terapia specifice și de compenasare (individuale/ de grup), fiind prevăzută în Planulcadru de învățământ pentru învățământul special primar și gimnazial, dizabilități
intelectuale grave, severe și/ sau asociate, Anexa nr. 9 la O.M.E.N. nr. 3622/18.05.2018
privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul special preșcolar, primar și
gimnazial.
Parte integrantă a disciplinelor cu caracter terapeutic, disciplina Terapii și programe de
intevenție are alocate 8 ore săptămânal/clasă care sunt normate profesorului
psihopedagog. Această disciplină de învățământ cuprinde activități terapeutice din
următoarele domenii:
- stimulare multisenzorială
- educație psihomotrică
- structurarea și dezvoltarea limbajului
- tehnici alternative de comunicare
- educație ritmică
- stimulare cognitivă
- tehnici de modelare comportamentală
Tipul activităților și ponderea acestora în cadrul programul săptămânal se stabilesc
de către profesorul psihopedagog în funcţie de particularitățile de vârstă și nevoile de
dezvoltare ale elevilor, acestea fiind precizate în planurile de intervenție personalizată.
Activitățile din cadrul disciplinei Terapii și programe de intevenție se desfășoară
în ședințe de aproximativ 15- 45 de minute, individual sau cu grupuri de
2-3 elevi, în cabinete specializate sau în clasa în care este înscris elevul, în parteneriat cu
profesorul de psihopedagogie specială sau cu profesorul educator.
Finalităţile activităților propuse în această programă au un caracter aplicativ şi
terapeutic, urmărind formarea unor competenţe în sfera psihomotricității, comunicării,
comportamentului și autonomiei personale şi sociale, sporind gradul de adaptabilitate al
elevilor cu dizabilităţi intelectuale, în vederea participării active la viața comunității, în
concordanță cu viziunea propusă de Strategia națională privind incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități 2014-2020 „Politicile sociale – de la «reabilitarea» individului la
reformarea societății” și Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilității 2010-2020
„Un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere” care valorifică la rândul lor
potențialul combinat al prevederilor Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Convenției Națiunilor Unite privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
Achizitiile, transpuse în programă sub forma competențelor (generale și specifice),
converg spre dezideratului general de formare a unei personalităţi apte de a participa activ
la viaţa în familie, de grup profesional şi social.
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Având în vedere particularități specifice elevilor cu dizabilități intelectuale grave,
severe și/ sau asociate, în cadrul disciplinei Terapii și programe de intevenție, ponderea
cea mai importantă din bugetul de timp o au activitățile de abilitare și reabilitare în
domeniul comunicării, de structurare și dezvoltare a limbajului verbal și nonverbal, inclusiv
prin metode alternative și augumentative de comunicare.
În elaborarea programei școlare pentru disciplina Terapii și programe de
intevenție s-au avut în vedere următoarele:
 adecvarea curriculumului la realităţile interne ale sistemului de învăţământ special şi
la realităţile societăţii, având ca obiectiv pregătirea elevului cu dizabilități intelectuale
pentru viaţă şi facilitarea integrării socio- profesionale;
 echilibrarea ponderii diferitelor activități terapetice în funcţie de particularitățile de
vârstă și nevoile de dezvoltare ale elevilor;
 flexibilitatea curriculumului, parcurgerea şi aplicarea acestuia permiţând abordarea
diferențiată a elevilor;
 continuitatea curriculumului, cu asigurarea unei treceri optime de la un ciclu de
învățământ la altul;
 diversificarea criteriilor de structurare a conţinutului, conform nivelului de dezvoltare
atins de elev;
 corelarea activităţilor propuse prin curriculum cu idealul educaţional;
 utilitatea curriculumului pentru cei cărora se adresează (profesori- elevi- familiecomunitate), relevată prin componentele specifice programei.
Din considerente metodologice, programa școlară pentru disciplina Terapii și
programe de intevenție a fost structurată pe cicluri de învățământ, pentru nivel primar și
gimnazial. Însă având în vedere complexitatea diagnosticelor, multitudinea de sindroame
întâlnite, nivelului de severitate și gradul de dizabilitate al elevilor din clasele care parcurg
curriculum din Anexa nr. 9 la O.M.E.N. nr. 3622/ 18.05.2018 privind aprobarea planurilorcadru pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial, activitățile de învățare
care se regăsesc în programa de nivel primar se pot desfășura pe tot parcursul școlarității,
existând situații posibile în care un elev cu dizabilități intelectuale grave, severe sau
asociate să nu atingă la sfârșitul clasei a IV-a nivelul superior al competențelor stabilite
pentru învățământul special primar.
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Competenţe generale

1. Receptarea și utilizarea adecvată de mesaje orale în diverse situații
de comunicare
2. Receptarea și elaborarea de mesaje scrise în diverse situații de
comunicare
3. Utilizarea adecvată a mijloacelor alternative de comunicare în diferite
contexte sociale
4. Operarea cu proprietățile obiectelor și fenomenelor din mediul
înconjurător prin intermediul experiențelor senzoriale și a proceselor
cognitive
5. Utilizarea tehnicilor de autocontrol comportamental şi de exprimare
adecvată a emoţiilor în contexte diverse
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Clasa a V-a – Clasa a X-a
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Receptarea și utilizarea adecvată de mesaje orale în diverse situații de
comunicare
Clasa a V-a – clasa a X-a
1.1. Acordarea de semnificație sunetelor identificate, discriminate și localizate
în mediul înconjurător
- exerciții de imitare a unor sunete identificate (zgomote, sunete, onomatopee);
- exerciții de emitere a sunetelor prin demonstrație și imitație;
- exerciții de indicare a sursei care a produs sunetul;
- exerciții de asociere a sunetului cu sursa care l-a produs;
- exerciții de discriminare a sunetelor;
- exerciții de introducere a sunetului în silabe/ cuvinte.
1.2. Descompunerea și recompunerea unei propoziţii prin utilizarea metodei
fonetice analitico- sintetice
- exerciții de compunere și descompunere a propozițiilor în cuvinte, a cuvintelor în
silabe, a silabelor în sunete și litere;
- exerciţii de formulări de propoziţii, pe suport imagistic;
- exerciţii de formulări de propoziţii cu cuvinte date;
- exerciții de stabilire a locului literelor/ silabelor/ cuvintelor în silabe/ cuvinte/
propoziții;
- exerciții de identificare în propoziţie a cuvântului în care se află sunetul nou;
- exerciții de construire de propoziții prin ordonarea logică a cuvintelor date;
- exerciții de completări propoziții lacunare.
1.3. Identificarea semnificației unui mesaj constituit din mai multe unităţi
semantice care nu face parte din experienţa personală
- exerciții de ascultare activă a unui mesaj verbal;
- exerciții de recunoaștere a semnificașției unui mesaj verbal simplu;
- exerciții de reproducere a unui mesaj verbal simplu;
- exerciții de redare a semnificației unui mesaj nou utilizând diverse tehnici (desen,
colaj etc.);
- exerciții de redare corectă și logică a semnificației unui mesaj verbal nou.
1.4. Formularea de mesaje constituite din mai multe unităţi semantice, în
diverse situaţii de comunicare
- exerciții de formulare de enunțuri, pe baza unei teme date;
- exerciții de transmitere de mesaje, pornind de la o situație dată;
- exerciții de utilizare corectă a cuvintelor de legătură, în transmiterea unui mesaj;
- exerciții de utilizare a vocabularului activ pentru formularea unor mesaje;
- exerciții de utilizare corectă a structurilor gramaticale în formularea unor mesaje.
1.5. Iniţierea şi susținerea unui dialog respectând regulile acestuia
- exerciții de inițiere, susținere și încheiere a unui dialog pe o temă dată;
- exerciții de formulare de propoziții interogative;
- exerciții de formulare de răspunsuri, pornind de la o temă dată;
- exerciții de elaborare de diferite enunțuri/ formulare de propoziții pe o temă dată;
- exerciții de integrare în dialog a formulelor de politețe;
- jocuri de rol pentru însușirea regulilor dialogului.
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2. Receptarea și elaborarea de mesaje scrise în diverse situații de comunicare
Clasa a V-a – clasa a X-a
2.1. Formularea unui enunț logic, pe baza unei succesiuni de imagini, folosind
cuvinte proprii
- exerciții de redare în scris a unui enunț, pe baza unor imagini date;
- exerciții de formulare în scris de propoziții cu cuvinte date;
- exerciții de exprimare în scris a unui mesaj pe o temă dată;
- exerciții de compunere a unu text scurt, pe baza unor imagini/ cuvinte date;
- exerciții de redactare a unui enunț, pe baza unor imagini date, folosind cuvinte
proprii;
- exersarea regulilor de comunicare în scris.
2.2.
Citirea cuvintelor și a propozițiilor
- exerciţii de citire a cuvintelor mono/ bisilalice/ trisilabice;
- exerciţii de completare a unor cuvinte lacunare;
- exerciţii de compunere/ descompunere de cuvinte date;
- exerciții de citire de propoziţii, pe suport imagistic;
- exerciţii de formulări de propoziţii din cuvinte date;
- exerciții de citire a propozițiilor simple, prin ordonări de cuvinte;
- exerciţii de completare de propoziţii lacunare;
- exerciții de transformare a propozițiilor simple în propoziții dezvoltate;
- exerciții de citire de propoziţii afirmative, exclamative, interogative.
2.3. Redarea cu cuvinte proprii a semnificației unor texte scrise simple
- exererciții de redare, pe baza de întrebări, a conținutului unui text;
- exerciții de întegrare în enunțuri a cuvintelor/ expresiilor noi întâlnite într-un text;
- exerciții de înțelegere a conținutului unui text și redarea lui în mod logic;
- exerciții de înțelegere a semnificației unor texte și utilizarea lor în situații adecvate.
2.4. Scrierea de cuvinte și propoziții simple
- exerciţii de scriere a cuvintelor (mono/ bisilalice/ trisilabice) cu suport imagistic;
- exerciții de scriere a grupurilor de litere;
- exerciţii de transpunere în scris (copiere) de cuvinte și propoziții simple;
- exerciții de scriere după dictare a unor cuvinte și propoziții simple;
- exerciții de completare de cuvinte/ propoziții lacunare;
- exerciții de compunerea de cuvinte cu silabe date;
- exerciții de despărțire în silabe;
- exerciții de scriere a unui mesaj .
2.5. Aplicarea în scris a normelor elementare de ortografie și punctuație
- exerciții de așezare corectă în pagină a textului;
- exerciții de scriere corectă, lizibilă a cuvintelor, propozițiilor și textelor scurte;
- exerciții de completare de propoziții, texte simple cu semnele de punctuație
corespunzătoare;
- exerciții de transpunere în scris a unui text (prin copiere, dictare), cu respectarea
semnelor de punctuație;
- exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe la sfârșitul rândului;
- exerciţii de scriere corectă grupurilor de litere;
- exerciții de transpunere (prin transcriere/ dictare) a unui text simplu, utilizând
corespunzător semnele de punctuație.
2.6. Redactarea unor texte simple, în diverse contexte de comunicare
- exerciții de transformare a propozițiilor simple în propoziții dezvoltate;
- exerciții de redare în scris a unui text simplu, pe baza unor imagini date
- exerciții de redactare a unui text pe baza de întrebări
- exerciții de transmitere a unor mesaje utilizând diverse dispozitive digitale;
- exerciții de redactare a unor texte funcționale simple.
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3. Utilizarea adecvată a mijloacelor alternative de comunicare în diferite
contexte sociale
Clasa a V-a – clasa a X-a
3.1. Transmiterea de mesaje adecvate contextului situațional, prin integrarea
elementelor de limbaj expresiv sau corporal în comunicare
- exerciţii de preluare şi de imitare a modelului mimico- gestual al profesorului;
- exerciții de exprimare a unor sentimente utilizând limbajul expresiv și/ sau corporal;
- exerciții- joc de exprimarea opiniilor folosind mimică/ gesturi/ pictograme adecvate;
- exerciții de descriere a obiectelor folosind mimică/ gesturi/ pictograme adecvate;
- exerciții de identificare și numirea unor trăsături ale ființelor din mediul apropiat
limbajul expresiv și/ sau corporal;
- exerciții de adoptare a unui limbaj expresiv sau corporal adecvat diferitelor situații de
comunicare;
- exerciții de identificare a corespondenței elementelor verbale cu cele non- verbale;
- jocuri didactice de expresie mimico- facială și pantomimică;
- joc de rol pe teme diferite, cu oferirea de modele comportamentale nonverbale.
3.2. Înţelegerea enunțurilor formulate cu ajutorul pictogramelor
- exerciții de citire a unui text redat prin pictograme;
- exerciții de desprindere a semnificației unui enunț formulat cu ajutorul pictogramelor;
- exerciții de realizare a unei sarcini mai complexe prezentată pictografic, gestual şi
verbal;
- exerciții de redare cu propriile cuvinte/ cu ajutorul pictogramelor a ideilor dintr-un text
simplu.
- exerciții- joc de redare de răspunsuri la întrebări formulate cu ajutorul pictogramelor;
- exerciții de aplicare a unor instrucțiuni simple după citirea acestora în cartea de
comunicare sau pe dispozitivul electronic de comunicare.
3.3. Formulează mesaje utilizând table de comunicare și/sau dispozitive
electronice de comunicare
- exerciții- joc de utilizare a pictogramelor pentru a formula răspunsuri la întrebări;
- exerciții de formulare de mesaje referitoare la categorii de obiecte, fiinţe, acţiuni din
mediul apropiat, utilizând pictograme adecvate;
- exerciții de utilizare a formulelor de salut, de prezentare, de permisiune și de
solicitare, cu ajutorul cărţilor şi dispozitivelor electronice de comunicare mai
complexe;
- prezentarea logică și cronologică a unor pictograme care corespund momentelor
unei întâmplări imaginare/ trăite;
- exerciții de comunicare liberă între profesor- elev/ elev- elev cu ajutorul cărţii de
comunicare;
- exerciții de utilizare, în situaţii concrete de viață, a dispozitivelor de comunicare
disponibile (table de comunicare, cărţi de comunicare, dispozitive electronice);
- jocuri situaționale de rol, cu utilizare a cărţilor și/ sau dispozitivelor de comunicare.
4. Operarea cu proprietățile obiectelor și fenomenelor din mediul
înconjurător prin intermediul experiențelor senzoriale și a proceselor
cognitive
Clasa a V-a – clasa a X-a
4.1. Descrierea proprietățile obiectelor și fenomenelor din mediul înconjurător
- exerciţii de explorare şi descoperire a obiectelor și fenomenelor, prin antrenarea
mai multor analizatori.
- exerciţii de discriminare a proprietăților obiectelor și fenomenelor din mediul
înconjurător, perceptibile pe baza simțurilor;
- exerciţii de descriere a proprietăților obiectelor și fenomenelor din mediul
înconjurător prezentate în imagini, planșe, conținuturi audio-vizuale;
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- exerciții de comparare a obiectelor folosind drept criteriu proprietăţile lor;
- exerciții de descriere a caracteristicilor fenomenelor în funcție de momentul
momentul producerii acestora;
- exerciţii-joc de asociere obiecte- proprietăți cu verbalizare;
- exerciții de descriere a caracteristicilor obiectelor și fenomenelor pornind de la
prezentarea unor povești sau filme tematice.
4.2. Utilizarea structurilor perceptiv-motrice de bază în contexte variate
- exerciţii pentru formarea noţiunilor de culoare (roşu, galben, albastru, verde); mărime
(mare- mic; lung- scurt; subţire- gros etc); formă (punct, linie, cerc, pătrat etc),
direcţie (dreapta- stânga; înainte- înapoi, etc.), poziţie (orizontal, vertical, oblic, sus,
jos, pe, între, etc.):
 exerciţii de identificare, sortare obiectuală şi imagistică, după mai multe criterii, cu
verbalizare;
 exerciţii de identificare, sortare imagistică, utilizând diferite dispozitive digitale,
cuverbalizare;
 exerciţii de sinteză perceptuală (puzzle, incastrare, completare imagine lacunară
etc.);
 exerciţii de localizare a poziţiei unui obiect în raport cu schema corporală şi în
relaţie cu alte obiecte;
 exerciţii de redare a poziţiei obiectelor în plan imagistic;
 exerciţii de orientare în spaţiul restrâns (foaie de bloc/ caiet de desen) după
repere date (puncte de sprijin);
 exerciţii- joc de asociere a momentelor zilei cu activităţile corespunzătoare;
 exerciții- joc de orientare temporală: completarea calendarului anotimpurilor;
 exerciţiu- joc de ordonare a unor imagini în ordine cronologică.
4.3. Utilizarea corectă a elementelor schemei corporale
- exerciţii- joc de identificare şi numire a elementelor principale şi de detaliu ale
schemei corporale proprii şi ale partenerului: în oglindă, pe un coleg/ pe o păpuşă,
în imagini;
- exerciţii de observare a alcătuirii corpului:
 exerciţii de folosire a fiecărui segment al corpului, la comandă verbală;
 joc didactic cu vocabular imagistic-noţiuni corporale;
- exerciții- joc de imitare a posturii unui coleg sau a unui personaj dintr-o imagine;
- exerciţii- joc de reconstituire imagistică a corpului uman (puzzle, completare de
imagini lacunare);
- reprezentarea schemei corporale în plan obiectual-acţional şi imagistic
- exerciții de construcție/ desenare a figurii umane, cu/ fără model;
- exerciţiu ludic: asocierea unor obiecte cu părţile corespunzătoare ale corpului;
- jocuri cu marionete/ jocuri de rol.
4.4. Aplicarea adecvată a schemelor senzorio-motorii în activități practice diverse
- exerciţii de coordonare oculo- motorie, cu antrenarea membrului superior dominant;
- exerciţii de orientare, prin raportare la schema corporală și alte repere;
- exerciţii de localizare a poziţiei unui obiect în raport cu schema corporală şi în relaţie
cu alte obiecte;
- exerciţii senzoriale şi motorii, cu antrenarea progresivă a tuturor părţilor corpului:
 exerciţii de folosire alternativă a membrelor în joc;
 exerciţii de stimulare a musculaturii fine a mâinilor/ degetelor;
 exerciții de manipulare adecvată a diferitelor obiecte;
- exerciţii ludice de exprimare gestuală şi posturală, însoţită de linie muzicală
sugestivă.
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5. Utilizarea tehnicilor de autocontrol comportamental şi de exprimare
adecvată a emoţiilor în contexte diverse
Clasele V – X
5.1. Diferențierea reacţiilor emoţionale adecvate și neadecvate în diferite contexte
social
- exerciții de identificare a diferitelor tipuri de emoții în imagini, texte, filme,
videoclipuri;
- vizionarea de filme cu identificarea reacțiilor emoționale adecvate și neadecvate a
diferitelor personaje;
- jocuri de rol pentru exprimarea unor răspunsuri emoționale la diferite situații
concrete de viață;
- exerciţii-joc de evidenţiere a relaţiilor sociale;
- exerciţii de observare dirijată a unor situaţii reale;
- exerciții aplicative de comunicare şi comportare civilizată în diverse situaţii;
- exerciții de recunoaștere și deosebire, în diferite contexte de viață, a unor reacţii
emoţionale adecvate și neadecvate;
- discuţii pe marginea unor texte cu suport imagistic sugestiv;
- exerciţii- joc de simulare a unor situaţii de viaţă pe tema conflictelor din cadrul
grupurilor de apartenenţă;
- exerciţii de terapie de grup;
- jocuri de rol bazate pe empatie;
- dramatizări pe baza unor povestiri tematice;
- joc de rol cu finalităţi diferite;
- discuţii pe marginea unor texte cu suport imagistic sugestiv.
5.2 Manifestarea unor comportament adecvate în contexte sociale variate
- exerciţii de lecturare a unor texte pe teme date, pe baza a difeite sentimente
(respect/ lipsa de respect; curaj/ frica, laşitatea; bunătate/ răutate; sinceritatea/
minciună etc)
- jocuri de rol pe teme privind raporturile între oameni (prietenie/ duşmănie;
cooperare/ răutate etc.)
- discuții tematice cu privire la anumite situații din experiența proprie care necesită
manifestarea autocontrolului;
- exerciţii de identificare a stimulilor care perturbă derularea unei activități în bune
condiţii;
- exerciţii pentru identificarea particularităților sentimentelor de eşec, de pierdere, de
frustrare;
- exerciţii pentru antrenarea mecanismelor de autocontrol asupra reacţiilor motrice;
- exerciții de utilizare în comunicarea cu ceilalți a modalităților de ascultare activă;
- discuţii de grup, pe baza experienţei personale, despre comportamentul agresiv și
consecințele acestuia;
- realizarea unui inventar de situaţii care implica diferite manifestări emoţionale și
răspunsurile adecvate acestora;
- discuţii tematice;
- joc de rol;
- dramatizări.
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Conţinuturi
Domenii de conţinut
Comunicarea orală

Comunicarea scrisă

-

Mijloace alternative de
comunicare
Obiecte și fenomene din
mediul înconjurător

Reguli şi norme de
comportament adecvat
Dezvoltare socioemoțională

Tehnici de autocontrol

Clasa a V-a – clasa a X-a
Citirea cu suport imagistic
Cuvinte mono, bisilabice și propoziții simple
Metoda globală
Metoda analitico- sintetică
Elaborarea de mesaje orale adecvate contextului
Descifrarea mesajului recepționat
Propoziția simplă și dezvoltată
Coerența și logica exprimării în propoziție
Propoziția enunțiativă, exclamativă, interogativă
Vorbire reflectată și independentă
Dialogul
Reguli de comunicare
Lexicul: vocabular tematic
Structuri gramaticale
Scrierea corectă a literelor mari și mici de mână
Scrierea corectă a cuvintelor
Îfmbinarea cuvintelor în propoziții simple și dezvoltate
Transpunerea corectă în scris a literelor, cuvintelor, a
propozițiilor simple (copiere, dictare)
Scrierea unor texte scurte
Înțelegerea semnificației unui mesaj scris
Ortografie și punctuație
Scrierea funcțională

- Comunicare augmentativă și alternativă: desene,
fotografii, cărți de comunicare cu pictograme, limbaj
mimico-gestual, Makaton, Signalong, PECS, tehnologii
asistive (dispozitive low și high-tech)
- Proprietăți ale obiectelor și fenomenelor din mediul
înconjurător
- Structuri perceptive- mortice de bază
- Schema corporală
- Scheme senzorio- motorii utilizate în activități practice
diverse
- Relaționarea în cadrul grupului
- Norme de comportament adecvat
- Manifestări emoționale
- Managementul emoțiilor
- Controlul și autocontrolul
- Importanța autocontrolului
- Tehnici de autocontrol
- Factori de risc
- Comportamentul în situaţii limită
- Gestionarea propriilor emoții
- Empatia
- Modalităţi de rezolvare a conflictelor din cadrul grupurilor
de apartenenţă
- Mecanisme de autocontrol
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Sugestii metodologice
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei
școlare de Terapii și programe de intervenție pentru proiectarea și derularea activităților
specifice de: stimulare multisenzorială, educație psihomotrică, structurarea și dezvoltarea
limbajului, tehnici alternative de comunicare, educație ritmică, stimulare cognitivă, tehnici
de modelare comportamentală.
Activitățile de „Terapii și programe de intervenție” se stabilesc în funcție de tipul
de dizabilitate și de nivelul de severitate al diagnosticului elevului și se realizează prin
planuri de intervențe personalizată de către profesorul psihopedagog; orele din acestă
categorie sunt alocate pe clasă/ pe săptămănă.
De asemenea, aceste tipuri de activități se desfășoară în ședințe de aproximativ
15-45 de minute, individual sau cu grupuri de 2-3 elevi, în cabinete specializate sau în
clasa în care este înscris elevul, în parteneriat cu profesorul de psihopedagogie specială
sau cu profesorul educator.
Cadrul didactic va urmări ca actul educational- terapeutic- compensatoriu să vizeze
crearea unor situații de învățare cu un pregnant caracter terapeutic- compensatoriu, în
vederea formării unor competenţe în sfera cunoaşterii, dar și creșterea gradului de
adaptabilitate și independență al elevilor cu dizabilități intelectuale.
Pentru aplicarea in mod eficient a programei de „Terapii și programe de intervenție”
este necesar să evidentiem cateva idei cu caracter general care definesc strategia de
organizare şi aplicare a acestui tip de activitati de intervenţie:
- programarea activitatilor se va face în funcţie de caracterul terapeutic al educaţiei;
- elaborarea de programe de interventie educational-terapeutica personalizate;
- utilizarea unor structuri de activitate integrata bazate pe principiul
interdisciplinarității;
- evaluarea trebuie privită ca o componenta esenţiala de valorificare a rezultatelor şi
de optimizare a proceselor incluse în derularea actului educaţional- terapeuticcompensatoriu.
Strategii didactice:
Metodele de învățământ vor fi selectate în raport cu contribuția specifică în
formarea competențelor, conținutul activităților educațional- terapeutice și cu
particularitățile elevilor (vârsta, nivelul dezvoltării psihice, tipul și gradul dizabilității,
specificitatea mijloacelor de comunicare alternative). Se pot utiliza o varietate de metode
didactice: metode de simulare, metode activ- participative, demonstrația, metoda imitației,
a modelării, a fragmentării operațiilor în secvențe mici și înlănțuirea lor, metode specifice
de structurare și organizare spațio- temporală, metode de terapie comportamentală etc
Metodele de simulare (bazate pe jocul didactic și dramatizare) pot fi aplicate cu
succes, facilitând participarea activă, emoțională a elevilor, constituind și un mijloc de
socializare și interrelaționare.
În contextul activităților didactice specifice învățământului special metoda
demonstrației, a modelării sau a imitației sunt potrivite și eficiente în actul educationalterapeutic- compensatoriu datorită compatibilității dintre specificul lor și particularitățile de
învățare ale elevilor cu dizabilități.
Utilizarea metodelor activ-participative vor permite elevului cu dizabilități
intelectuale atingerea competențelor prin efort personal sau prin colaborare cu alți colegi.
Specific acestor metode este faptul că stimulează interesul pentru cunoaștere, facilitează
contactul cu realitatea înconjurătoare și dezvoltă învățarea prin cooperare. Acestea
contribuie la formarea competențelor referitoare la ascultarea activă, luarea deciziei,
autonomiei personale, responsabilității și participării sociale.
Selecția, stabilirea și integrarea mijloacelor de învățământ în cadrul activităților
educațional-terapeutice se realizează prin corelarea permanentă a acestora cu specificul
competențelor vizate, al conținuturilor concrete și al metodelor și procedeelor didactice
utilizate. Se va avea permanent în vedere particularităţile utilizării mijloacelor de
învăţământ în educaţia specială: importanța mijloacelor concret-intuitive la elevii cu
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dizabilități intelectuale; utilizarea mijloacelor moderne audio-vizuale şi informatice, precum
și utilizarea de softuri educationale.
În cazul elevilor cu dizabilități intelectuale unele mijloace pot avea și un rol
compensator, antrenând dezvoltarea unor competențe specifice.
Planificarea și proiectarea didactică:
Programa școlară reprezintă documentul curricular oficial de referință pentru
elaborarea planificării anuale și semestriale.
Planificarea, ca activitate de organizare a actului educational- terapeuticcompensatoriu se concretizează în elaborarea planificării calendaristice, care cuprinde
planificarea anuală și semestrială a activităților, urmate de elaborarea programelor de
intervenție.
Elaborarea planificării calendaristice presupune parcurgerea următoarelor etape:
 corelarea competențelor specifice cu conținuturile prezentate în programa
școlară;
 stabilirea unităților de învățare;
 stabilirea succesiunii parcurgerii unităților de învățare;
 stabilirea bugetului de timp necesar pentru fiecare unitate de învățare.
Planificarea anuală poate fi realizată potrivit tabelului de mai jos:
Nr. crt. Unitatea de învățare Competențe specifice Nr. ore

Observații

Planificarea anuală presupune:
 identificarea unităților de învățare și a succesiunii acestora;
 asocierea unităților de învățare cu competențele specifice;
 eșalonarea în timp (precizarea numărului de ore pentru fiecare unitate de
învățare).
Planificarea semestrială poate fi elaborată astfel:
Nr. crt.

Unitatea de
învățare

Competențe
specifice

Conținuturi

Nr. ore/
perioada

Observații

Planificarea semestrială presupune parcurgerea următoarelor etape:
 realizarea asocierilor dintre competențele specifice și conținuturi;
 distribuirea conținuturilor pe unități de învățare;
 stabilirea succesiunii de parcurgere a unităților de învățare;
 alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de învățare.
Având în vedere specificul activităților de Terapii și programe de intervenție,
proiectarea activităților educational- terapeutice se realizează prin planul de intervenție
personalizat. Acesta reprezintă un instrument educațional de planificare și programare a
activităților educațional- terapeutice și de concentrare a intervențiilor, pe baza unui proces
de identificare a capacităților, abilităților, competențelor elevilor cu dizabilități intelectuale.
Programul de intervenție personalizat cuprinde o primă parte care se referă la
datele de identificare ale elevului, urmand, ca cea de a doua parte să descrie, pe scurt,
dificultățile pe care le întâmpină elevul (acestea constituind rezultate ale evaluării
complexe). Pe baza acestor rezultate se stabilesc prioritățile de intervenție, concretizate
în activități cu caracter educational- terapeutic- compensatoriu și structurate într-un
program care cuprinde: competențe, conținuturi, precum și metode și mijloace de
realizare.
Programa școlară TERAPII ȘI PROGRAME DE INTERVENȚIE-Învăţământ special gimnazial-Dizabilităţi intelectuale grave, severe și/sau asociate

12

Programul de intervenție personalizat poate fi structurat, conform următorului
tabel:
Competențe

Conținuturi

Metode și
mijloace
de
realizare

Perioada Criterii minimale Metode și
de
de apreciere
instrumente
intervenție a progreselor de evaluare

Revizuirea programului de intervenție se face în funcție de rezultatele evaluărilor
periodice care consemnează obiectivele realizate, dificultățile întâmpinate, precum și meto
dle care au avut impact ridicat, fie el pozitiv sau negativ.
Evaluarea
Evaluarea elevilor cu dizabilităţi intelectuale se realizează în contexte diferite, atât
prin metode tradiţionale, cât şi prin metode moderne de evaluare. Ea are o funcţie puternic
ameliorativă, întreg procesul educațional- terapeutic- compensatoriu adaptându-se
permanent în funcţie de rezultatele acesteia.
Având în vedere faptul că activitățile la de Terapii și programe de intervenție nu
se realizează aprecierea prin note sau calificative, va fi utilizată preponderent evaluarea
de progres, raportată la competențele vizate prin documentele de proiectare a intervenției
educațional- terapeutice- compensatorii.
Contexte, factori și medii de instruire
Spre deosebire de activitățile de predare- învățare- evaluare care se desfășoară de
regulă, în sălile de clasă, activitățile educațional- terapeutice- compensatorii, prin specificul
lor, se pot desfășura în cabinete specializate sau în clasa în care este înscris elevul, în
parteneriat cu profesorul de psihopedagogie specială sau cu profesorul educator.
În proiectarea acestui tip de activități se va avea în vedere corelarea metodelor și
mijloacelor adecvate cu contextele și mediile de intervenție cele mai potrivite demersului
educațional- terapeutic- compensatoriu.
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Anexa nr. ….. la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. ……… /……. 2019
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Notă de prezentare
Psihodiagnoza este o modalitate științifică de cunoaștere a persoanei, de evaluare a
diferitelelor caracteristici psihice, de natură cognitivă, conativă și atitudinală, precum și a
personalității în ansamblul ei.
În unitățile de învățământ special, psihodiagnoza urmărește optimizarea procesului
instructiv-educativ și terapeutic într-un sens dublu:
 evaluează disponibilitățile elevului de a se adapta la sarcinile școlare și
 depistează gradul de adaptare a condițiilor de instruire la particularitățile elevilor.
Pe de altă parte, psihodiagnoza reprezintă o etapă importantă a activității de orientare
școlară și profesională prin care se încearcă o punere în acord a profilului aptitudinal, a
aspirațiilor elevului cu segmentul ocupațiilor și profesiilor în care elevul poate avea cele
mai mari șanse de succes.
Consilierea școlară reprezintă procesul de acordare a asistenței psihopedagogice
elevilor și celorlalte persoane implicate în procesul educațional (cadre didactice, diriginți,
directori, părinți, membri ai comunității și ai autorităților locale). Rolul consilierii este unul
proactiv, presupunând prevenirea situațiilor de criză personală și educațională a elevilor.
Consilierea școlară se axează pe unitatea triadică elev- familie- școală, în vederea
desfășurării unei educații eficiente și a dezvoltării optime a personalității elevului.
În acest sens, trăsăturile definitorii ale consilierii școlare sunt următoarele:
 este un proces de dezvoltare,
 are un rol proactiv și de prevenire,
 optimizează modul în care elevul relaționează cu școala,
 abordează diverse probleme ale elevului consiliat (personale, educaționale, sociale, de
orientare școlară și profesională).
Procesul de consiliere școlară îndeplinește următoarele funcții:
 de apreciere/ evaluare a persoanelor consiliate,
 de coordonare, sub forma unor acțiuni sistematice a celor implicați în consiliere,
 de ameliorare a relației educaționale (profesor-elev, elev-elev, școală-familie, elevipărinți),
 de abilitare a elevului în domeniul gestionării emoțiilor și în domeniul afectivmotivațional,
 de prevenire și rezolvare a conflictelor posibile sau existente,
 de informare și orientare școlară și profesională.
În cazul elevilor cu dizabilități intelectuale grave, severe și/ sau asociate, procesul de
consiliere își propune în principal cunoașterea potențialului restant funcțional al elevilor, a
zonei actuale și a celei proxime de dezvoltare, în vederea identificării strategiilor
individualizate menite să faciliteze formarea unor comportamente adaptative viabile la
nivel social, pentru o integrare viitoare optimă.
Programa școlară pentru disciplina Evaluare și consiliere psihopedagogică,
psihodiagnoză reprezintă o ofertă curriculară pentru clasele din învățământul special
primar și gimnazial (de la clasa pregătitoare la clasa a X-a), pentru elevi cu dizabilități
intelectuale grave, severe și/sau asociate, având următoarea structură:
 Notă de prezentare
 Competențe generale
 Competențe specifice
 Conținuturi
 Sugestii metodologice
Disciplina Evaluare și consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză face parte din aria
curriculară Terapii specifice și de compenasare (individuale/ de grup), fiind prevăzută în
Planul-cadru de învățământ pentru învățământul special primar și gimnazial, dizabilități
intelectuale grave, severe și/sau asociate, Anexa nr. 9 la O.M.E.N. nr. 3622/18.05.2018
privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul special preșcolar, primar și
gimnazial.
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Parte integrantă a disciplinelor cu caracter terapeutic, disciplina Evaluare și consiliere
psihopedagogică, psihodiagnoză are alocată 1 oră/ săptămână/ clasă, care este normată
profesorului psihopedagog.
Tipul și ponderea activităților, de evaluare și psihodiagnoză sau de consiliere, în cadrul
programul săptămânal, se stabilesc de către profesorul psihopedagog în funcţie de
particularitățile de vârstă și nevoile de dezvoltare ale elevilor, acestea fiind precizate în
planurile de intervenție personalizată.
Activitățile din cadrul disciplinei Evaluare și consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză
se desfășoară în ședințe de 15-45 de minute, individual sau cu grupuri de 2-3 elevi, în
cabinete specializate sau în clasa în care este înscris elevul, în parteneriat cu profesorul
de psihopedagogie specială sau cu profesorul educator.
Finalităţile activităților propuse în această programă au un caracter aplicativ şi
terapeutic, urmărind formarea unor competenţe în domeniul relaționării interpersonale și
gestionării emoțiilor, a adoptării unui stil de viață sănătos, a proiectării traseului de
formare profesională etc., sporind gradul de adaptabilitate al elevilor cu dizabilităţi
intelectuale, în vederea participării active la viața comunității. Aceste finalități sunt în
concordanță cu viziunea propusă de Strategia națională privind incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități 2014-2020 și Strategia europeană pentru persoanele cu
dizabilități 2010-2020, care valorifică la rândul lor potențialul combinat al prevederilor
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ale Tratatului privind funcționarea
Uniunii Europene și al Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi.
Achizitiile, transpuse în programă sub forma competențelor generale și specifice,
converg spre dezideratul general de formare a unei personalităţi apte de a participa activ
la viaţa în familie, de grup profesional şi social.
În elaborarea programei școlare pentru disciplina Evaluare și consiliere
psihopedagogică, psihodiagnoză s-au avut în vedere următoarele:
 adecvarea curriculumului atât la realităţile sistemului de învăţământ special şi la cele
ale societăţii, cât și la particularitățile de dezvoltare ale elevilor cu dizabilități
intelectuale grave, severe și/ sau asociate, având ca obiectiv pregătirea acestora
pentru viaţă şi facilitarea integrării socio-profesionale;
 echilibrarea ponderii activităților de evaluare/ psihodiagnoză și de consiliere în funcţie
de particularitățile psihoindividuale, de vârstă și nevoile de dezvoltare ale elevilor;
 flexibilizarea curriculumului, parcurgerea şi aplicarea acestuia permiţând abordarea
diferențiată a elevilor;
 continuitatea curriculumului, cu asigurarea unei treceri optime de la un ciclu de
învățământ la altul;
 diversificarea criteriilor de structurare a conţinutului, conform nivelului de dezvoltare
atins de elevi;
 corelarea activităţilor propuse prin curriculum cu idealul educaţional;
 utilitatea curriculumului pentru cei cărora se adresează (profesori- elevi- familiecomunitate).
Având în vedere particularitățile psihoindividuale ale elevilor cu dizabilități
intelectuale grave, severe și/ sau asociate, complexitatea și asocierea diagnosticelor,
eterogenitatea manifestărilor comportamentale etc., activitățile de învățare care se
regasesc în programa pentru ciclul primar se pot desfășura pe tot parcursul întregii
școlarități, existând situații în care unii elevi să nu poată atinge competențele propuse
pentru ciclul gimnazial.
Pe de altă parte, așa cum o arată și numele, disciplina Evaluare și consiliere
psihopedagogică, psihodiagnoză se află la confluența a două mari domenii: pe de o parte
al evaluării și psihodiagnozei, care îi conferă caracterul de expertizare complexă și de
cunoaștere a elevului, iar pe de altă parte al consilierii, care îi conferă caracterul formativ
și terapeutic, ceea ce justifică includerea disciplinei în aria curriculară Terapii specifice și
de compensare.
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I.
II.

Prezenta programă este structurată în două module:
Evaluare și psihodiagnoză- obiective, metode și instrumente de evaluare.
Consiliere psihopedagogică- competențe generale și specifice, activități de învățare și
conținuturi.
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I. EVALUARE ȘI PSIHODIAGNOZĂ – OBIECTIVE, METODE ȘI
INSTRUMENTE DE EVALUARE
Ținând cont de faptul că activitățile de evaluare psihopedagogică și psihodiagnoză
nu au ca scop formarea de competențe ci realizarea unei evaluări complexe, necesară
conturării profilului psihopedagogic al elevului cu dizabilități, în modulul Evaluare și
psihodiagnoză sunt formulate obiectivele evaluării, fiind prezentate instrumente de
evaluare și nu activități de învățare.
Astfel, obiectivele activităților de evaluare psihopedagogică și psihodiagnoză sunt
următoarele:
 Evaluarea activităților și proceselor psihice, a personalității elevilor cu dizabilități
intelectuale grave, severe și/ sau asociate.
 Cunoașterea formațiunilor de studiu din punct de vedere al dinamismului și a relațiilor
existente între elevi.
În activitatea de evaluare psihopedagogică și psihodiagnoză, profesorul
psihopedagog poate alege dintr-o gamă variată de metode de evaluare și interpretare a
rezultatelor evaluării, dintre care amintim:
1. Metode pentru obţinerea informaţiei necesare cunoaşterii elevului prin analiza
comportamentului şi a activităţii acestuia:
 Metoda observaţiei comportamentului elevului,
 Metoda analizei procesului de integrare socială a elevului.
2. Metode pentru obţinerea informaţiei necesare pentru cunoaşterea elevului prin
colaborare cu elevul, familia, cadrele didactice:
 Metoda anamnezei,
 Metoda autobiografiei,
 Metoda autocaracterizării,
 Metoda convorbirii,
 Metoda chestionarului,
 Metoda analitică.
3. Metode pentru obţinerea informaţiei necesare pentru cunoaşterea elevului prin
intermediul grupului social:
 Metoda anchetei sociale,
 Metoda sociometrică (tehnicile sociometrice, testul sociometric).
4. Metode pentru obţinerea informaţiei necesare cunoaşterii elevului prin intermediul
experimentului:
 Metoda experimentului natural,
 Metoda experimentului de laborator (metoda testelor psihologice).
5. Metode pentru prelucrarea informaţiei necesare în activitatea de cunoaştere a elevului:
 Metoda interpretativă,
 Metoda biografică,
 Metoda statistică,
 Metoda intercorelaţiei.
6. Metode pentru valorificarea informaţiei necesare în activitatea de cunoaştere a
elevului:
 Metoda caracterizării libere,
 Metoda dosarului individual,
 Metoda grafică (profil psihopedagogic, profilul clasei/ sociogramă).
Metodele prezentate au caracter flexibil, profesorul psihopedagog selectându-le în
funcție de particularitățile psihoindividuale ale elevilor cu dizabilități intelectuale grave,
severe și/ sau asociate.
Limbajul profesorului pihopedagog trebuie să fie accesibil, raportat la vârsta şi la
nivelul de dezvoltare atins de către elev. Creearea unui climat afectiv pozitiv reprezintă
condiţia fundamentală pentru o comunicare reală cu copilul.
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Activitatea de evaluare psihopedagogică și psihodiagnoză se realizează
preponderent în cabinet dar și prin observarea comportamentului elevilor în timpul orelor
de curs, al activităților extracurriculare, pentru surprinderea aspectelor suplimentare legate
de capacitatea de relaționare, implicarea în activități, comportament etc.
Formele de organizare a activității de evaluare psihopedagogică și psihodiagnoză
pot fi individuale și în grup.
O importanță deosebită va fi acordată respectării principiilor activităților de
evaluare psihopedagogică și psihodiagnoză, respectiv:
 confidențialitatea actului de consiliere,
 respectarea individualității,
 sinceritatea în cadrul actului de consiliere,
 negocierea soluțiilor și respectarea deciziilor partenerilor implicați în actul de consiliere;
 nediscriminarea,
 acordarea unor servicii în echipă multidisciplinară (profesori de psihopedagogie
specială, profesori- educatori, medici, asistenți sociali).
Finalitatea activității de evaluare psihopedagogică și psihodiagnoză constă în
elaborarea Fișei de evaluare psihopedagogică, care va conține rezultatele evaluării și
tipurile de activități recomandate elevului. Aceasta va fi întocmită doar pentru elevii
cuprinși în programul de consiliere.
Redăm în cele ce urmează un inventar al activităților de evaluare a diferitelor
însușiri, procese și funcții psihice, însoțit de exemple de instrumente de evaluare.
Ariile/ Funcțiile
Conținutul activității
investigate
Psihomotricitatea  Organizarea şi dinamica motorie
generală:
 coordonare dinamică generală
 coordonare oculo-manuală
 dexteritate manuală
 capacități fizice
 forța – viteza – precizia mișcărilor
 Structurarea schemei corporale
 Dominanta manuală
 Lateralitatea
Funcțiile
 Evaluarea funcţiilor senzoriale:
senzorial
 vizuală
perceptive
 auditivă
 vizuo-motrică
 tactilo-kinestezică
 Structurarea conduitelor motrice
de bază:
 conduita perceptivă de culoare
 conduita perceptivă de formă
 conduita
perceptivă
spaţiotemporală
 capacităţi perceptive:
o percepţia poziţiilor
o percepţia direcţiilor
o constanta percepţie
o raportul fond – formă
 coordonare perceptiv-motrică
Dezvoltarea
 Stabilirea nivelului de dezvoltare
intelectuală
intelectuală

Exemple de instrumente
de evaluare utilizate
 Probe pentru evaluarea
psihomotricității (OzeretkiGuillman)
 Probe de tapping,
punctare, asamblare,
decupaj, etc.
 Proba pentru lateralitate
și dominanta laterală
(Harris, Piaget-Head)
 Probe de evaluare a
capacității de discriminare
senzorială
 Bateria Piaget-Head
 Proba Bender Santucci

 Matricile
Progresive
Raven (standard și color)
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Ariile/ Funcțiile
investigate

Memoria

Limbajul

Atenţia

Temperamentul

Afectivitatea

Caracterul

Conținutul activității
 Stabilirea nivelului operaţional al
gândirii:
 operaţii ale gândirii
 stadii de dezvoltare
 Funcţionalitate mnezică:
 pe analizatori: vizual, auditiv, tactilkinestezic
 pe material verbal, numeric,
convenţional,
imagistic,
acţional,
asociativ
 memorie spontană – voluntară
 memorie mecanică – logică
 volum, fidelitate, stocare, uitare
 Dezvoltarea funcţiilor cognitive,
comunicative ale limbajului:
 nivelul dezvoltării vocabularului
pasiv-activ
 aspectul fonetic al limbajului
 posibilităţi de verbalizare
 tulburări ale limbajului oral-scris
 comunicare nonverbală
 funcţia de simbolizare şi integrare:
noţiuni, concepte, nivel de operare cu
noţiunişcolare
 funcţia
de
persuasiune
şi
expresivitate
 Nivelul de dezvoltare a atenţiei
spontane şi voluntare:
 observarea,
 concentrarea
 distributivitatea
 Tipurile de atenţie cu calităţi de
funcţionalitate pe analizatori:
 vizual,
 auditiv
 asociativ
 Dificultăţi, tulburări majore de
concentrare
 Stabilirea tipului de temperament

Exemple de instrumente
de evaluare utilizate
 Probe piagetiene
 Probe pentru nivelul de
înţelegere, raport cauzal,
concepte
 Proba memorie auditivă,
vizuală, Rey
 Proba volum memorie învăţare 10 cuvinte
 Povestire
 Proba reactualizare
cuvinte, imagini, gesturi,
expresii, acţiuni
 Probe de memorie
 Probe vocabular (pasiv –
activ)
 Grilă prelexie, pregrafie,
competenţe lingvistice
 Probe verbale,
nonverbale din testele de
inteligenţă (noţiuni,
concepte, nivel de operare
cu noţiuni empirice)

 Probe de atenţie
concentrată (Toulouse
Pieron)
 Probe de atenție
distributivă (Praga)
 Proba atenţie voluntară
(Metodica căsuţă)
 Proba frânare voluntată
 Proba punctare
 Proba tapping
 Labirinte simple

 Proba
apreciere
temperament
 Inventar Eysenck
 Reactivitatea
emoţională,  Chestionare personalitate
sistemul de reacţii şi sentimente
 Fabulele Duss
 Nivelul de organizare a trăirilor
afective:
 tipuri de trăiri- pozitive, negative
 forme stabile de dispoziţii
 conduite relaţional-valorice
 Tulburările vieţii afective
 Formarea imaginii de sine
 Probe proiective (om,
 Cunoaşterea de sine
casă, arbore, desen liber)
 Trăsăturile
de
caracter
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Ariile/ Funcțiile
investigate

Maturizarea
socială

Potenţial de
învăţare

Exemple de instrumente
de evaluare utilizate
constituite
în
forme
de  Probe situaţionale
comportament
 Completare
fraze
 Operarea cu criterii valorice
lacunare
 Nivelul dezvoltării autonomiei  Scale
de
maturizare
personale și sociale:
socială
 deprinderi de autoservire,
 Scala comportamentelor
 interrelaţionare
de adaptare
 achiziţii instrumentale
 Probe
sociometrice,
 comuncare socială
sociograme
 acţiune în mediu
 Nivelul potenţialului de învăţare
 Probe examinare
dificultăţi de învăţare limbaj
 Probe de cunoştințe
generale
 Grile evaluare
competenţe curriculare
 Probe prelexie, pregrafie,
competenţe lingvistice
 Probe precalcul, calcul
matematic
Conținutul activității

Programa școlară EVALUARE ȘI CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ, PSIHODIAGNOZĂ-Învățământ special gimnazial-Dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate

1

II. CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

Î

Competenţe generale

1. Utilizarea resurselor personale pentru construirea identității de sine
2. Utilizarea constructivă a abilităților de interrelaționare în diferite
contexte
3. Adoptarea unui stil de viață sănătos în relația cu sine, cu ceilalți și
cu mediul
4. Participarea la proiectarea propriului traseu de formare profesională
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CLASELE a Va – a Xa
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Utilizarea resurselor personale pentru construirea identității de sine
Clasele a Va – a Xa
1.1. Identificarea și prezentarea trăsăturilor fizice și morale proprii și ale celorlalți.
- exerciții de diferențiere a trăsăturilor fizice de cele morale;
- exerciții de prezentare personală;
- descrierea propriei persoane în relaţiile cu ceilalţi;
- povestiri sau întâmplări reale pentru evidențierea trăsăturilor unor personaje;
- completarea unor fişe de lucru pentru identificarea caracteristicilor personale;
- exerciţii pentru identificarea asemănărilor şi a deosebirilor, prin comparare cu ceilalţi;
- completarea unor fișe de observație cu privire la trăsăturile proprii, ale colegilor, ale
persoanelor familiare.
1.2. Identificarea schimbărilor asociate diferitelor vârste
- exerciţii de identificare a unor asemănări și deosebiri fizice cu părinţii, frații, surorile;
- analizarea unor fotografii personale, ale părinților din diferite etape de viață;
- evidenţierea modificărilor somatice pe vârste prin completarea regulată a unor fișe de
lucru;
- vizionarea unor filme care abordează tema trecerii de la o etapă de vârstă la alta;
- culegere de informaţii şi discuţii în grup despre schimbările specifice pubertăţii.
1.3. Manifestarea încrederii în sine pe parcursul activităților desfășurate
- exerciții de identificare a calităților personale;
- exerciții de prezentare a unor reușite personale;
- exerciții de identificare a punctelor slabe și a modalității de atenuare a efectului
acestora;
- jocuri de rol, cu asumarea formală/ informală a rolului de lider în cadrul grupurilor de
apartenență;
- discuții pe tema unor situații critice și a modalităților de depășire ale acestora;
- exersarea unor strategii de abordare prin joc a eșecului, a situaţiilor negative/ frustrante.
2. Utilizarea constructivă a abilităților de interrelaționare în diferite contexte
Clasele V-X
2.1. Utilizarea tehnicilor de autocontrol și de exprimare adecvată a emoțiilor
- exerciții de identificare a reacțiilor emoționale adecvate și neadecvate în diferite texte și
filme;
- exerciții de diferențiere a reacțiilor emoționale adecvate și neadecvate în diferite
contexte sociale;
- descrierea emoțiilor personale pe parcursul activităților desfășurate;
- discuţii de grup, pe baza experienţei personale, despre dezavantajele unor reacții
emoționale și a comportamentale neadecvate;
- exerciţii de identificare a stimulilor care perturbă derularea unei activități în bune
condiţii;
- discuții tematice cu privire la anumite situații din experiența proprie care necesită
manifestarea autocontrolului;
- exerciţii pentru identificarea particularităților sentimentelor de eşec, de pierdere, de
frustrare;
- exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru exprimarea în mod adecvat a emoţiilor;
- discuţii de grup, pe baza experienţei personale, despre comportamentul agresiv și
consecințele acestuia;
- realizarea unui inventar de situaţii care implică diferite manifestări emoţionale și
răspunsurile adecvate acestora.
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Clasele V-X
2.2. Participarea activă în cadrul grupurilor de apartenență, prin îndeplinirea de
roluri specifice
- exerciţii de descriere a propriei persoane și a membrilor familiei, cu precizarea rolurilor
şi raporturilor dintre aceştia;
- vizionarea de filme tematice pentru identificarea unor roluri din diferite domenii de
activitate;
- exerciții de identificare și descriere a rolurilor sociale ale diferitelor persoane din
comunitate;
- exerciții de identificare a propriilor interese și aptitudini în vederea indeplinirii anumitor
roluri sociale;
- activități practice de asumare a unor roluri în grupurile de apartenență;
- exerciții pentru conștientizarea necesității asumării unor roluri sociale;
- desfășurarea unor activități practice în școală și în comunitate.
2.3. Aplicarea regulilor de interrelaționare pozitivă în contexte școlare și
extrașcolare
- exerciţii de identificare a unor reguli de comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza
discutării unor situaţii concrete din experienţa elevilor;
- exerciţii de evidenţiere a regulilor de interrelaționare pozitivă din poveşti, povestiri,
poezii, fabule, etc.;
- exerciţii de selectare a unor interese comune ca premiză a stabilirii unor relații pozitive
în cadrul grupului;
- exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor care contribuie la iniţierea şi păstrarea
unei relații pozitive într- un grup;
- elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă despre relațiile existente în cadrul
grupului;
- jocuri de rol pe teme privind raporturile între oameni;
- realizarea unor postere pentru a pune în valoare calitățile identificate la ceilalți membri
ai grupului;
- discuţii în grup despre spiritul de echipă, pornind de la mesajul unor poveşti, povestiri,
poezii
- realizarea unor proiecte comune cu colegii.
3. Adoptarea unui stil de viață sănătos în relația cu sine, cu ceilalți și cu mediul
Clasele V-X
3.1. Aplicarea regulilor de comportare civilizată în diferite contexte sociale
- exerciții de identificare a unor reguli de comportament acceptate social, pornind de la
povestiri, desene animate familiare şi de la situaţii concrete din experiența elevilor;
- exerciții de recunoaştere a unor situații care evidențiază respectarea sau încălcarea
regulilor de comportare;
- construirea unor poveşti cu început dat, care să pună în evidenţă comportamente
bazate pe corectitudine și cooperare;
- jocuri de rol, pornind de la personaje cunoscute sau de la întâmplări din experienţa
proprie care să pună în evidență comportamente adecvate în diferite contexte;
- exerciții-joc de exprimare a propriilor opinii legate de persoane, întâmplări, evenimente,
situații date, etc.;
- discuţii individuale şi în grup pentru identificarea măsurilor de corectare a unor
comportamente neadecvate.
3.2. Adoptarea unuei conduite preventive în raport cu situațiile de risc ce pot
acționa asupra propriului corp
- exerciții de identificare a surselelor potenţiale de risc acasă, în şcoală sau în
comunitate;
- exerciţii de identificare a simptomelor unor boli frecvente;
- discuții tematice privind modalităților de transmitere a bolilor;
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Clasele V-X
compararea stărilor de sănătate și boală;
exerciții de identificare a modalităților de prevenire a îmbolnăvirilor;
rezolvarea de situaţii problemă privind starea de sănătate;
exerciții de identificare și grupare a situațiilor de risc din mediul înconjurător ce pot
acționa asupra propriului corp;
exerciții de identificare a diferitelor substanțe nocive;
vizionarea unor filme referitoare la efectele substanțelor nocive asupra corpului uman;
discuții tematice privind consecințele consumului unor substanțe nocive asupra
propriului corp;
realizarea în echipă a unor benzi desenate, colaje, postere, pliante care ilustrează
efectele consumului de substanțe nocive;
predicții asupra stării de sănătate în condiţii de suprasolicitare fizică, psihică, consum
de alcool sau droguri;
exerciţii de analiză a unor cazuri reale şi precizarea regulilor respectate/ nerespectate;
vizionare de filme educative privind comportamentul adecvat în diferite situații de risc;
discuţii tematice despre timpului acordat activităţii fizice şi odihnei, respectarea unui
program zilnic;
exerciții de prezentare a unui program zilnic;
exerciţii de familiarizare cu măsurile de acordare a primului ajutor;
organizarea de concursuri pe tema educației pentru sănătate.

4. Participarea la proiectarea propriului traseu de formare profesională
Clasele V-X
4.1. Descrierea activității profesionale ale părinților și ale altor persoane cunoscute
- exerciții de identificare a diferitelor tipuri de activități umane;
- discuții dirijate cu privire la principalele caracteristici ale unei activităţi;
- jocuri de rol cu tematici legate de diferite ocupații;
- exerciții de descriere a activităţii profesionale a părinţilor, a altor persoane cunoscute.
4.2. Identificarea propriilor aptitudini și interese în vederea alegerii unei ocupații
adecvate
- exerciții de identificare a caracteristicilor unei activităţi (sarcini, responsabilităţi, mediu
de lucru, echipamente, orar etc.);
- vizionarea de filme tematice despre ocupații;
- discuții tematice cu persoane angajate legate de ocupaţiile acestora;
- discuții individuale cu privire la rezultatele de la chestionarele de interese și abilități;
- prezentarea în faţa clasei/ joc de rol cu privire la sarcinile, responsabilităţile și calitățile
necesare în activitatea preferată;
- activități ocupaționale simple;
- prezentarea și analiza unor pliante, broșuri cu oferta educațională după finalizarea
gimnaziului;
- participarea la targul de ofertă educațională pentru alegerea traseului profesional;
- simularea alegerii unor opțiuni posibile de traseu educațional;
- alcătuirea unui portofoliu personal adecvat unei ocupații;
- vizite în instituţii de formare profesională și la agenți economici pentru familiarizarea cu
diferite trasee educationale şi cu locuri de muncă/ ocupaţii.
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Conţinuturi
Domenii de conţinut
Identitate de sine

Tehnici de autocontrol

Roluri sociale

Relaționare
interpersonală
Norme și comportamente moral-civice

Stil de viață sănătos

Orientare școlară și
profesională

Clasele V-X
Identitatea de sine
 Trăsături fizice
 Trăsături morale
 Schimbări asociate diferitelor vârste
Încrederea în sine
 calități personale (puncte tari)
 puncte slabe
Strategii de abordare a eșecului/ situațiilor frustrante
Managementul emoțiilor
 Importanța autocontrolului
 Factori perturbatori
 Strategii de autocontrol
Comportamentul agresiv și consecințele acestuia
Roluri și responsabilități în cadrul grupului:
 Identificarea rolurilor sociale în mediul familiar, școlar
și în comunitate
 Roluri din diferite domenii de activitate
 Importanța asumării de responsabilități și roluri
 Asumarea propiilor roluri sociale
 Participarea activă la viaţa grupului de apartenenţă
Relaționare în cadrul grupului
 Relații în familie
 Relații în grupul școlar
 Relații în comunitate
Tipuri de comportamente
 Comportamente bazate pe respect, sinceritate, cinste,
grijă față de sine și față de ceilalți
 Comportamente bazate pe lipsă de respect, minciună,
necinste, lipsă de grijă față de sine și față de ceilalți
Reguli de comportament în diferite contexte sociale
Starea de sănătate și boală
Riscuri din mediul înconjurător
Conduite preventive în situații de risc:
 Cunoașterea și evitarea factorilor de risc din mediu
 Acordarea primului ajutor
Importanța activității fizice și odihnei
Traseul educațional și de formare profesională
 Interese și aptitudini
 Meserii cunoscute: denumire, activităţi principale, unelte
şi instrumente, loc de desfăşurare
 Utilitatea socială a meseriilor: produse realizate,
beneficii pentru sine şi pentru comunitate
Planificarea traseului educațional și de formare
profesională
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Sugestii metodologice
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul psihopedagog în aplicarea
programei școlare și în proiectarea și derularea activităților consiliere psihopedagogice.
Cadrul didactic va urmări ca actul educațional să vizeze crearea unor situații de
învățare cu un pregnant caracter practic-aplicativ și terapeutic, în vederea formării unor
competenţe în sfera cunoaşterii, dar și creșterea gradului de adaptabilitate și
independență al elevilor.
Strategii didactice:
Metodele de învățământ vor fi selectate în raport cu contribuția specifică în
formarea competențelor, conținutul activităților de consiliere psihopedagogică și cu
particularitățile elevilor cu dizabilități mintale grave, severe și/sau asociate (vârsta, nivelul
dezvoltării psihice, nivelul însușirii limbajului, specificitatea mijloacelor de comunicare
alternative etc.). Se pot utiliza o varietate de metode didactice: expozitive, intuitive, activparticipative, etc.
Metodele expozitive utilizate in activitatile de consiliere psihopedagogică a elevilor
cu dizabilități intelectuale vor respecta urmatoarele cerințe:
‒ folosirea unui limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării;
‒ prezentarea clară, precisă și concisă a informațiilor, sistematizarea ideilor;
‒ antrenarea elevilor prin întrebări de control pentru a verifica nivelul ințelegerii
conținuturilor și a interveni cu noi explicații și clarificări atunci când se impune acest
lucru;
‒ evitarea verbalismului excesiv.
Metodele de simulare (bazate pe jocul didactic și dramatizare) pot fi aplicate cu
succes, facilitând participarea activă, emotională a elevilor, constituind și un mijloc de
socializare si interrelaționare.
Utilizarea metodelor activ-participative vor permite elevului cu dizabilități
intelectuale atingerea competențelor prin efort personal sau prin colaborare cu alți colegi.
Specific acestor metode este faptul că stimuleaza interesul pentru cunoaștere, facilitează
contactul cu realitatea înconjurătoare și dezvoltă învățarea prin cooperare. Acestea
contribuie la formarea competențelor referitoare la ascultarea activă, luarea deciziei,
autonomiei personale, responsabilității si participării sociale.
Selecția, stabilirea și integrarea mijloacelor de învățământ în cadrul activităților de
consiliere psihopedagogică se realizează prin corelarea permanentă a acestora cu
specificul competențelor vizate, al conținuturilor concrete și al metodelor și procedeelor
didactice utilizate.
Dintre metodele de consiliere individuală a elevilor cu dizabilități intelectuale
grave, severe și/ sau intelectuale, cele mai frecvente sunt:
 activitățile ludice,
 exercițiile de învățare,
 jocurile de rol,
 punerea în situație,
 vizionarea de filme și comentarea lor,
 realizarea de desene, afișe, colaje,
 comentarea unor texte și imagini,
 completarea de fișe de lucru,
 imaginarea și evaluarea unor situații problematice.
În cazul elevilor cu dizabilități intelectuale grave, severe și/ sau asociate unele
mijloace pot avea și un rol compensator, antrenând dezvoltarea unor competențe
specifice.
Planificare și proiectarea didactică:
Programa școlară reprezintă documentul curricular oficial de referință pentru
elaborarea planificării anuale și semestriale.
Elaborarea planificării calendaristice presupune parcurgerea următoarelor etape:
 corelarea competențelor specifice cu conținuturile prezentate în programa
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școlară;
 stabilirea unităților de învățare;
 stabilirea succesiunii parcurgerii unităților de învățare;
 stabilirea bugetului de timp necesar pentru fiecare unitate de învățare.
Planificarea anuală poate fi realizată potrivit tabelului de mai jos:
Nr. crt. Unitatea de învățare Competențe specifice Nr. ore

Observații

Planificarea anuală presupune:
 identificarea unităților de învățare și a succesiunii acestora;
 asocierea unităților de învățare cu competențele specifice;
 eșalonarea în timp (precizarea numărului de ore pentru fiecare unitate de
învățare).
Planificarea semestrială poate fi elaborată astfel:
Unitatea de
Competențe
Nr. ore/
Nr. crt.
Conținuturi
Observații
învățare
specifice
perioada

Planificarea semestrială presupune parcurgerea următoarelor etape:
 realizarea asocierilor dintre competențele specifice și conținuturi;
 distribuirea conținuturilor pe unități de învățare;
 stabilirea succesiunii de parcurgere a unităților de învățare;
 alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de învățare.
Având în vedere specificul activităților de consiliere psihopedagogică, proiectarea
activităților didactice va fi reliefată în planul de intervenție personalizată ca instrument
educațional de planificare și programare a activităților educațional-terapeutice și de
concentrare a intervențiilor, pe baza unui proces de identificare a capacităților,
abilităților, competențelor elevilor cu cu dizabilități intelectuale grave, severe și/ sau
asociate.
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT
Numele şi prenumele elevului: ____________________________________________
Data şi locul naşterii: ____________________________________________________
Domiciliul: _____________________________________________________________
Şcoala: _______________________________________________________________
Echipa de lucru: _______________________________________________________
Problemele cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării
complexe): ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Priorităţi pentru perioada (se specifică intervalul de timp):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Competențe/
Conţinuturi
obiective

Metode şi
mijloace de
realizare

Perioada
de
intervenţie

Criterii
minimale de
apreciere a
progreselor

Metode şi
instrumente
de evaluare

EVALUAREA PERIODICĂ:

Obiective realizate:
___________________________________________________________________

Dificultăţi întâmpinate:
___________________________________________________________________

Metode cu impact ridicat:
___________________________________________________________________
 pozitiv: _____________________________________________________________
 negativ: _____________________________________________________________

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică (în funcţie
de rezultatele evaluărilor periodice):
___________________________________________________________________

Recomandări particulare:
___________________________________________________________________

Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program:
___________________________________________________________________
Evaluarea
Evaluarea elevilor cu dizabilităţi intelectuale se realizează în contexte diferite, atât
prin metode tradiţionale, cât şi prin metode moderne de evaluare. Ea are o funcţie puternic
ameliorativă, întreg procesul didactic şi terapeutic adaptându- se permanent în funcţie de
rezultatele acesteia.
Având în vedere faptul că la activitățile de consiliere psihopedagogică nu se
realizează aprecierea prin note sau calificative, va fi utilizată preponderent evaluarea de
progres, raportată la competențele vizate prin documentele de proiectare a intervenției
educațional- terapeutice.
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Contexte, factori și medii de instruire
Spre deosebire de activitățile de predare- învățare- evaluare care se desfășoară de
regulă, în salile de clasă, activitățile de consiliere psihopedagogică, prin specificul lor, se
vor desfășura preponderent în cabinete de consiliere specializate, dar și prin observarea
comportamentului elevilor în timpul orelor de curs, al activităților extracurriculare, pentru
surprinderea aspectelor suplimentare legate de capacitatea de relaționare, implicarea în
activități, comportament, etc.
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Notă de prezentare
Kinetoterapie, definită ca terapia prin mișcare se realizează prin programe de
recuperare care urmăresc refacerea unor funcții diminuate sau creșterea nivelului
funcțional în cazul diverselor afecțiuni. Principalul mijloc specific al kinetoterapiei, exercițiul
fizic este utilizat în scopul recuperării somato-funcționale, motrice și psihomotrice sau al
reeducării funcțiilor compensatorii, în cazul deficitelor parțiale reversibile sau ireversibile.
Kinetoterapia este o disciplină de învățământ situată la granița dintre disciplinele
medicale, disciplinele de specialitate din educație fizică și cele din domeniul științelor
educației, ce are ca principală caracteristică interdisciplinaritatea, ceea ce oferă ocazia
specialiștilor din domeniul Științelor motricității umane să identifice resurse pentru noi
abordări teoretice și metodologice.
Disciplina de învățământ Kinetoterapie este o disciplină specifică învățământului
special, fiind prevăzută în planurile cadru de învățământ pentru elevii cu dizabilități
intelectuale ușoare și moderate, elevii cu dizabilități intelectuale grave, severe și/sau
asociate, elevii cu dizabilități senzoriale multiple/surdocecitate, elevii cu dizabiltăți auditive
și elevii cu dizabilități vizuale.
Planul cadru de învățământ pentru învățământul special – nivel gimnazial, elaborat și
cu aplicativitate pentru elevii cu dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate
localizează disciplina Kinetoterapie în cadrul celei de-a noua arie curriculară Terapii
specifice și de compensare (individuale/de grup). În cadrul planului cadru de învățământ,
disciplinei îi sunt alocate un număr de două ore/săptămână. Clasele cu elevi cu dizabilități
intelectuale grave, severe care prezintă deficite locomotorii asociate vor beneficia de 4 ore
de kinetoterapie pe clasă/săptămână, fără a se modifica numărul total de ore alocat ariei
curriculare.
Includerea Kinetoterapiei în cadrul ariei „Terapii specifice şi compensare” contribuie,
alături de celelalte discipline cu caracter terapeutic-recuperator, la creşterea gradului de
adaptabilitate prin corectarea, ameliorarea şi/sau compensarea afecţiunilor aparatului
locomotor. Astfel, disciplina Kinetoterapie reprezintă un factor important în recuperarea și
adaptarea elevilor cu dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate la solicitările
cărora trebuie să le răspundă această categorie de elevi zi de zi. De asemenea, în multe
țări europene elevii cu dizabilități beneficiază de terapie prin intermediul mișcării.
Programa disciplinei Kinetoterapie este elaborată din perspectiva modelului de
proiectare curriculară centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel
încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al absolventului de ciclu gimnazial.
Programa școlară a fost elaborată pentru elevi școlarizați la nivel gimnazial, fără a
contura competențe și exemple de activități pentru fiecare clasă deoarece populația
elevilor cu dizabilitati grave, severe și/sau asociate reprezintă o categorie eterogenă din
punct de vedere al potențialului biomotric și al capacității de mișcare.
În acest sens, profilul absolventului de ciclu gimnazial pe care disciplina Kinetoterapie
își propune să îl formeze vizează adaptarea cât mai bună la solicitările zilnice și
satisfacerea nevoilor cotidiene.
Structura programei şcolare include,pe lângă nota de prezentare, următoarele
elemente:
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare / terapie
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobândite
prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor
probleme generale, în diverse contexte particulare.
Competenţele generale conturează achiziţiile elevului pe parcursul ciclului gimnazial.
Acestea conduc la formarea unui stil de viață sănătos al elevului, la dezvoltarea fizică
armonioasă și la îmbunătățirea motricității acestuia.
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Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă achiziții
dobândite pe o durată mai scurtă de timp, comparativ cu perioada necesară pentru
formarea competențelor generale. Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă
sunt propuse exemple de activităţi de învăţare / terapie care valorifică experienţa concretă a
elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.
Continuturile instruirii sunt grupate pe următoarele domenii:
1. Atitudini deficiente ale posturii corporale / Deficite fizice
2. Reeducare neuromotorie
3. Psihomotricitate
4. Capacitate motrică.
Sugestiile metodologice prezintă recomandări pentru realizarea programelor de
exerciții pentru corectarea deficitelor fizice, elemente de tehnologie didactică și probe și
teste de evaluare.
Disciplina Kinetoterapie, alături de celelalte discipline din aria curriculară Terapii
specifice și de compensare contribuie direct la finalităţile învăţământului, concretizate în
menţinerea/îmbunătățirea sănătăţii elevilor prin utilizarea activităţilor motrice în scop
terapeutic. Disciplina Kinetoterapie este aceea prin care se influenţează dezvoltarea fizică
armonioasă, corectându-se deficitele fizice, se formează deprinderile motrice, se dezvoltă
capacitatea de efort şi se favorizează integrarea în mediul social și profesional. Se
urmăreşte astfel o dobândire progresivă a competenţelor, prin valorificarea experienţei
specifice vârstei elevilor, raportată la tipul și gradul dizabilității manifestate.
Pentru conceperea și aplicarea programelor kinetoterapeutice se impune aplicarea
principiului individualizării, ca particularitate a principiului accesibilității, individualizarea
intervenţiei realizându-se prin constituirea și aplicarea Planurilor de Intervenție
Personalizate. Astfel, se realizează adaptarea permanentă a terapiei la tipul şi gradul
dizabilității, diagnosticul medical, afecțiunile asociate, nivelul de dezvoltare al potențialului
biomotric, etc.
Programa reprezintă principala sursă de informare în demersul de proiectare
curriculară, prin clarificările conceptuale şi metodologice pe care le oferă constituindu-se
într-un instrument util şi uşor de folosit de către profesorii de Kinetoterapie care lucrează
cu elevii cu dizabilități intelectuale grave/severe și/sau asociate.
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Competenţe generale

1. Manifestarea unor atitudini pozitive față de propria dezvoltare
fizică
2. Realizarea de activităţi motrice în vederea obţinerii
independenţei funcţionale la elevii cu afecţiuni neurologice
3. Aplicarea comportamentelor adaptative la solicitările vieții
cotidiene, în urma educării componentelor psihomotricității și a
tipurilor de prehensiune
4. Exersarea actelor motrice, în contextul integrării sociale și
profesionale
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Clasele a Va –a Xa
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare / terapie
1. Manifestarea unor atitudini pozitive față de propria dezvoltare fizică
Clasele a V-a - a X-a
1.1. Exersarea complexelor de exerciții fizice pentru corectarea și redresarea
deficitele fizice secundare
- Efectuarea complexelor de exerciții fizice pentru corectarea deficitelor fizice primare
și secundare;
- Realizarea la comandă a complexelor de exerciții fizice pentru redresarea posturii
corporale;
- Efectuarea complexelor de exerciţii libere şi cu obiecte portative pentru corectarea
deficitelor fizice primare și secundare.
1.2. Realizarea fără model a unui număr de trei exerciții corective, specifice
dizabilitatii prezentate
- Însuşirea exerciţiilor corective pentru abaterile de postură;
- Dozarea exercițiilor propuse în funcție de capacitatea proprie de efort;
- Executarea fără ajutor a exercițiilor învățate în cadrul activităților desfășurate anterior.
1.3. Menţinerea unei atitudini corecte a corpului în activităţile cotidiene
- Adoptarea voluntară a unei posturi corporale corecte în cadrul activităților fizice;
- Redresarea posturii corporale deficiente, atât voluntar, cât și la recomandarea unei
persoane;
- Păstrarea voluntară a unei posturi corporale corecte o perioadă cât mai îndelungată,
în timpul rutinelor zilnice.
2. Realizarea de activităţi motrice în vederea obţinerii independenţei
funcţionale a elevilor cu afecţiuni neurologice
Clasele a V-a - a X-a
2.1. Executarea independent a două mijloace specifice, în vederea
decontracturării
- Posturarea în poziții reflex inhibitoare;
- Rostogolirea laterală pe saltea din poziția decubit dorsal / decubit ventral;
- Rularea posterioară pe saltea din poziția ghemuit.
2.2. Efectuarea exercițiilor fizice de tonifiere în regim de scurtare a grupelor
musculare antagoniste musculaturii spastice
- Realizarea tehnicilor de facilitare neuro-musculară la nivelul membrelor superioare,
membrelor inferioare și trunchiului;
- Realizarea exercițiilor fizice cu obiecte portative;
- Efectuarea exercițiilor de mobilizare activă, activ rezistivă.
2.3. Menţinerea echilibrului în activitățile cotidiene
- Desfășurarea unor activități cu membrele superioare din poziția așezat pe scaun /
scaun cu rotile;
- Realizarea transferului din poziția așezat în poziția ortostatică cu / fără sprijin la
spalier;
- Păstrarea echilibrului dinamic în timpul deplasărilor în poziție ortostatică cu / fără
sprijin.
3. Aplicarea comportamentelor adaptative la solicitările vieții cotidiene, în urma
educării componentelor psihomotricității și a tipurilor de prehensiune
Clasele a V-a - a X-a
3.1. Indicarea componentelor scemei corporale proprii și la un partener
- Recunoașterea părților componente ale propriului corp și ale unui partener;
- Realizarea unui puzzle format din părțile componente ale unui manechin;
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Clasele a V-a - a X-a
- Raportarea propriului organism în raport cu obiectele din mediul înconjurător: sus –
jos, în fața – în spatele, stânga – dreapta.
3.2. Exersarea actelor motrice simple în vederea dezvoltării ambidextriei și
educării orientării spaţio-temporale
- Prinderea unei mingi cu ambele mâini;
- Aruncarea la țintă cu ambele mâini;
- Lovirea unei mingi atât cu piciorul dominant, cât și cu celălalt picior, pentru țintirea
unor popice plasate pe sol;
- Deplasarea la comandă pe diferite direcții.
3.3. Executarea tipurilor de prehensiune specifică activităților zilnice în vederea
dezvoltării comportamentelor adaptative
- Deschiderea cu cheia a unei uși încuiate;
- Răsfoirea unei cărți, pagină cu pagină;
- Scrierea numelui pe o foaie de hârtie.
4. Exersarea actelor motrice, în contextul integrării sociale și profesionale
Clasele a V-a - a X-a
4.1. Realizarea exercițiilor fizice în scopul creșterii capacității generale de efort
- Alergarea de durată;
- Pedalarea la bicicleta ergonomică;
- Realizarea traseelor utilitar-aplicative cu un număr mare de ateliere.
4.2. Exersarea deprinderilor motrice în activităţile cotidiene
- Realizarea deprinderilor motrice de locomoție;
- Efectuarea deprinderilor motrice de manipulare;
- Realizarea deprinderilor motrice axiale;
- Efectuarea deprinderilor de autonomie personală.
4.3. Exersarea deprinderilor specifice unor ramuri de sport adaptat în activitățile
cotidiene
- Exersarea deprinderilor specifice unor sporturi individuale: atletism, gimnastică,
ciclism, tenis de masă, badminton;
- Exersarea deprinderilor specifice unor sporturi de echipă: fotbal, baschet, handbal,
volei, bocce.
4.4. Aplicarea în jocuri a regulilor stabilite
- Desfăşurarea joculul „Mingea frige”;
- Desfăşurarea jocului „Concurs: Rupe hârtia!”;
- Desfăşurarea jocului „Statuile”.
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Conţinuturi
Domenii de conţinut
Atitudini deficiente
Deficite fizice

Clasele a V-a - a X-a
/ - Pozițiile de bază și pozițiile derivate
- Postura corectă în poziţiile de bază şi în acţiuni motrice
variate
- Complexe de exerciții pentru corectarea atitudinilor
deficiente/deficitelor de la nivelul capului și gâtului
(torticolis, etc.)
- Complexe de exerciții pentru corectarea atitudinilor
deficiente/deficitelor de la nivelul toracelui (stern înfundat,
stern în carenă, etc.)
- Complexe de exerciții pentru corectarea atitudinilor
deficiente/deficitelor de la nivelul coloanei vertebrale
(cifoză, lordoză, scolioză, etc.)
- Complexe de exerciții pentru corectarea atitudinilor
deficiente/deficitelor de la nivelul membrelor (varum,
valgum, flexum, platfus, etc.)
- Exerciţii de redresare şi corectare a posturii şi
aliniamentului corpului (metoda Klapp)
- Exerciţii pentru corectarea poziţiei anormale a centurii
scapulare în deficitelor fizice ale coloanei vertebrale
- Exerciţii pentru corectarea poziţiei anormale a bazinului în
deficitelor fizice ale coloanei vertebrale şi/ sau ale
membrelor inferioare
- Exerciţii pentru formarea simţului de simetrie la nivelul
trunchiului prin corectarea atitudinilor asimetrice a
umerilor, ompolaţilor, toracelui, coloanei vertebrale
- Exerciţii pentru realizarea unui sprijin simetric pe
membrele inferioare prin corectarea asimetriei funcţionale
a acestora
Exerciţii pentru corectarea şi redresarea poziţiei
asimetrice a bazinului
- Reflexul de postură corectă
- Complexe de exerciții pentru dezvoltarea fizică
armonioasă:
 Exerciții active libere
 Exerciții active cu propria rezistență
 Exerciții cu obiecte portative
 Exerciții cu partener
- Actul respirator şi reglarea respiraţiei în efort
- Exerciții de respirație abdominală
- Exerciții de respirație toracică
- Exerciții de reducare respiratorie
- Exerciții pentru creșterea elasticității toracice
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Sugestii metodologice
Intervenţia de natură kinetoterapeutică debutează cu activitatea de evaluare a
aparatului locomotor, care cuprinde aprecierea nivelului de creştere şi dezvoltare fizică, a
mersului, a prehensiunii, a amplitudinii articulare şi a forţei musculare, în vederea precizării
diagnosticului funcţional şi stabilirii grupelor de terapie, în funcţie de tipul dizabilității şi
gravitatea diagnosticului. Precizarea şi confirmarea diagnosticului constituie premisă în
constituirea demersului terapeutic. Programul de recuperare kinetică se realizează în
funcţie de caz (patologie), vârsta neuro-psihomotorie (posibilităţi de mişcare) şi posibilităţi
de înţelegere, răspuns/reacţie.
În urma depistării, etapă realizată de profesorul de kinetoterapie, diagnosticul
trebuie confirmat de medic. Pentru a respecta principiul hipocratic „Primum non nocere”,
profesorul de kinetoterapie poate introduce elevul în programul de recuperare atunci când
primește din partea familiei copilului o adeverință medicală prin care să fie recomandată
kinetoterapia, pe care sunt specificate diagnosticele afecțiunilor asociate ale elevului.
Evaluarea are diferite funcţii:
 evaluarea inițială are funcție diagnostică - stabilește nivelul deficitului fizic și
capacitatea de efort a elevului și permite construirea programului kinetoterapeutic;
 evaluarea continuă are funcție ameliorativă - oferă informații despre rezultatele obținute
în urma derulării traseului terapeutic, urmăreşte dacă obiectivele propuse au fost atinse
şi permite continuarea demersului terapeutic;
 evaluarea finală sau sumativă are funcţie de constatare şi verificare a rezultatelor stabileşte gradul în care au fost atinse finalităţile generale propuse, comparând
performanţele atinse de fiecare elev cu performanţele aşteptate de profesorul de
kinetoterapie (interpretarea criterială).
Cele mai frecvente instrumente de evaluare aplicate în diverse momente ale
traseului terapeutic sunt:
a) în etapa evaluării iniţiale şi finale:

somatoscopie generală şi segmentară

somatoscopie instrumentală

examen clinic general

somatometrie

probe de evaluare a mersului

probe de evaluare a prehensiunii

bilanţul articular prin goniometrie şi mişcări test

bilanţul muscular prin examen manual

spirometria

inventarul de abilităţi motorii şi psihomotorii cuprins în ghidul Portage pentru
educaţie timpurie
b) în etapele de evaluare continuă:

observaţia
DESCRIEREA PROBELOR ŞI METODELOR DE EVALUARE
SOMATOSCOPIA GENERALĂ ŞI SEGMENTARĂ
Somatoscopia constă în examinarea vizuală a aliniamentului global şi segmentar
al corpului din faţă, spate şi profil, în stare statică şi dinamică.
Somatoscopia generală apreciază:

statura

starea de nutriţie

atitudinea globală a corpului

proporţionalitatea între ansamblul somatic şi părţile sale, dar şi între
segmente

concordanţa dintre vârsta biologică şi cronologică
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ţesut celular subcutanat
muşchii scheletici, se apreciază ca formă şi relief în funcţie de: vârstă, sex,
biotip somatic, etc.
oasele: formă, dimensiuni, sechele după rahitism, etc.
articulaţiile: volum, formă, dezaxări, mobilitate articulară voluntară liberă
motricitate spontană sau provocată
atitudinea în timpul examinării

Somatoscopia segmentară constă în cercetarea caracterelor morfologice şi
funcţionale ale regiunilor, părţilor şi segmentelor corpului, în mod metodic, de sus în jos:
cap, faţă, gât, trunchi, etc.
SOMATOSCOPIA INSTRUMENTALĂ
Examinarea somatoscopică instrumentală a aliniamentului se realizează cu:

firul cu plumb, la care raportările se fac doar pe verticală;

cadrul antropometric de simetrie (CAS), la care raportările se fac atât pe
verticală cât şi pe orizontală.
Examinarea somatoscopică instrumentală se realizează din spate, profil si din faţă.
SOMATOMETRIA
Reprezintă un ansamblu de masurători antropometrice pe baza cărora, prin
calcularea unor indicatori specifici, se apreciază nivelul de creştere şi gradul de dezvoltare
fizică.
Măsurătorile antropometrice se realizează cu: taliometrul, bandă metrică,
compas, caliper, riglă gradată, echer.
Măsurătorile antropometrice se sistematizează în:

dimensiuni longitudinale (înălţimea, bustul, capul, gâtul, lungimea membrelor
inferioare și superioare, în ansamblu şi pe segmente);

dimensiuni transversale (diametrul bitemporal, bizigomatic, anvergura,
diametrul biacromial, toracic, biepicondiliar, bistiloidian, bicret, bispinal,
bitrohanterian, bimaleolar, lăţimea palmei, lăţimea piciorului);

dimensiuni sagitale (diametrul antero-posterior al capului, diametrul anteroposterior al toracelui, sacro-pubian);

dimensiuni circulare (perimetre ale capului, gâtului, toracelui, abdomenului,
braţului, antebraţului, şoldului, coapsei, genunchiului, gambei, gleznei, talia);

dimensiuni ale masei somatice (greutate şi compoziţie corporală);

determinarea plicilor.
EVALUAREA MERSULUI
Mecanismul mersului constă în mişcarea întregului corp: cap, trunchi, umeri,
membre superioare, bazin şi membre inferioare.
În mersul normal, membrele inferioare se deplasează alternativ şi constant,
realizând funcţia de sprijin şi propulsie.
Elementele mersului normal:

suportul antigravitaţional al corpului

păşitul

echilibrul

propulsia
Timpii mersului sunt:
1) primul sprijin dublu;
2) primul sprijin unilateral cu: semipasul posterior, momentul verticalei, semipasul
anterior;
3) al doilea sprijin dublu;
4) al doilea sprijin unilateral.
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EVALUAREA PREHENSIUNII
Tipuri de prehensiune şi teste de eficacitate:
a)
Prehensiunea terminală: apucarea unui ac sau a unui băţ de chibrit
aşezat pe masă;
b)
Prehensiunea subterminală: pentru priza bidigitală police-index, constă
în încercarea de a smulge o foaie de hârtie ţinută între aceste două
degete;
c)
Prehensiunea subtermino-laterală: se realizează bidigital, ca și cum ai
răsuci o cheie, se mai numeşte „pensa de cheie” şi tridigital, se mai
numeşte „pensa de scris”;
d)
Prehensiunea palmară: apucarea unor obiecte grele şi voluminoase;
e)
Prehensiunea prin opoziţie digito-palmară: agăţarea cu degetele II-V
de o bară, apucarea volanului, purtarea unui geamantan, etc.;
f)
Prehensiunea latero-laterală: menţinerea unui obiect subţire, spre
exemplu creion, între feţele laterală şi medială a două degete apropiate,
mai ales index şi medius.
EVALUAREA AMPLITUDINII ARTICULARE (BILANŢUL ARTICULAR)
Constă în aprecierea gradului de mobilitate într-o articulaţie, prin măsurarea
analitică a unghiurilor de mişcare, pe direcţiile anatomice posibile, în planurile şi axele
corespunzătoare.
Aprecierea unghiurilor maxime de mişcare se realizează prin goniometrie.
Goniometrele sunt de diferite modele şi mărimi, adaptate dimensiunilor
segmentelor de studiat.
Bilanţul articular al coloanei vertebrale se pretează mai puţin exprimărilor cifrice ale
unghiurilor de mişcare, de aceea se utilizează măsurători indirecte sau mişcări test:
A) Mişcări în plan sagital şi ax frontal:
Pentru coloana dorso-lombară:

Testul separării degetelor

Testul Shober

Distanţa degete-sol
Pentru coloana cervico-dorsală: se măsoară distanţa menton-stern, înainte şi
după executarea mişcărilor de flexie-extensie.
B) Mişcări în plan frontal şi ax sagital:
Pentru coloana dorso-lombară: se măsoară distanţa dactilion-capul fibulei.
Pentru coloana cervico-dorsală: se măsoară distanţa lobul urechii-acromion.
C) Mişcări în plan transversal şi ax vertical:
Pentru coloana dorso-lombară: se măsoară gradul deplasării planului frontal al
umerilor în raport cu planul bazinului (subiectul în poziţia „aşezat călare pe un scaun”).
Pentru coloana cervico-dorsală: se măsoară distanţa menton-acromion.
EVALUAREA FORŢEI MUSCULARE ( BILANŢUL MUSCULAR)
Se realizează global, când explorează grupe musculare cu acţiuni principale
comune şi analitic, atunci când, prin poziţii şi manevre specifice este evidenţiată acţiunea
izolată a unui muşchi sau cel mult a unui grup limitat.
Este o metodă subiectivă, dependentă de experienţa profesorului de kinetoterapie.
Se utilizează scala de evaluare în 6 trepte ( 0-5 ), care evaluează forţa musculară
astfel:

f0 (zero): muşchiul nu realizează contracţie;

f1 (schiţată): se sesizează contracţie a muşchiului prin palperea lui sau a
tendonului;

f2 (mediocră): muşchiul mobilizează segmentul în amplitudine completă,
numai cu eliminarea gravitaţiei;
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f3 (acceptabilă): muşchiul mobilizează segmentul în amplitudine completă
împotriva gravitaţiei;
f4 (bună): este forţa unui muşchi capabil să mobilizeze segmentul în
amplitudine completă şi împotriva unei rezistenţe cu valoare medie;
f5 (normală): reprezintă forţa unui muşchi capabil să mobilizeze segmentul
pe toată amplitudinea de mişcare, împotriva unei rezistenţe maxime, aplicate
pe segmentul de mobilizat, cât mai distal.
SPIROMETRIA

Este o componentă a explorării funcţionale respiratorii, care serveşte la măsurarea
volumelor şi debitelor pulmonare. Se realizează cu ajutorul spirometrului.
ETAPE ÎN TRASEUL TERAPEUTIC AL CORECTĂRII CELOR MAI FRECVENTE
DEFICITE FIZICE ŞI AFECŢIUNI NEUROLOGICE
1. DEFICITE FIZICE:
Exemple de exerciţii şi principii de lucru pentru corectarea CIFOZEI TIPIC
DORSALE (funcţionale sau structurate):
Poziţii utilizate:
- stând depărtat, înclinat posterior sau pe vârfuri;
- pe genunchi pe călcâie şezând, cu sprijin pe palme ( patrupedie );
- decubit ventral sau lateral;
- atârnat.
Principii de lucru:
- trunchiul va fi menţinut în plan posterior, în extensie;
- membrele superioare se vor poziţiona în plan posterior la nivelul
orizontalei liniei umerilor sau deasupra acesteia (prin abducţia braţelor
la 90 sau prin menţinerea mâinilor pe umeri, la ceafă, pe vertex sau
prin abducţia braţelor peste 90);
- membrele inferioare se vor menţine în plan anterior, prevenind
lordoza lombară compensatorie;
- se contraindică poziţia decubit lateral şi mişcările trunchiului constând
în flexii şi circumducţii în plan anterior.
Variante de mers (spatele drept, mâinile la ceafă): mers pe vârfuri; mers cu flexia
alternativă a coapselor pe abdomen; mers fandat anterior; mers pe partea externă a
picioarelor; etc.
Variante de alergare (spatele drept, mâinile la ceafă): alergare cu genunchii sus;
alergare cu pendularea gambelor înapoi; etc.
Exerciții la nivelul trunchiului:
- extensii,
- înclinări laterale;
- răsuciri;
- circumducţii în plan posterior.
Se vor executa pasiv, activ liber.
Exerciţii pentru membrele superioare:
- se vor executa în plan posterior la nivelul liniei umerilor sau deasupra
acesteia.
Exerciţii pentru membrele inferioare:
- flexii ale coapsei pe bazin;
- abducţii;
- circumducţii în plan anterior,
Exerciţii cu obiecte portative:
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- bastoane, mingi, etc., care localizează mişcările;
- la aparate: scară fixă, bancă de gimnastică, etc.;
- se vor respecta planurile în care lucrează trunchiul (posterior),
membrele superioare (posterior), membrele inferioare (anterior).
Exerciţii utilitar-aplicative ( târâre) şi redresări pasive.
Exemple de exerciţii şi principii de lucru pentru corectarea LORDOZEI TIPIC
LOMBARE ((funcţionale sau structurate):
Poziţii utilizate:
- stând depărtat;
- pe genunchi pe călcâie şezând, cu sprijin pe palme (patrupedie );
- decubit ventral, dorsal sau lateral;
- aşezat;
- atârnat.
Principii de lucru:
- trunchiul se va menţine în plan anterior;
- membrele superioare se vor menţine în plan posterior la nivelul sau
deasupra liniei umerilor – cu ajutorul lor se realizează profilaxia cifozei
dorsale;
- membrele inferioare se vor menţine în plan anterior.
Variante de mers (spatele drept): mers pe călcâie; mers cu flexia trunchiului la
diferite grade; mers cu genunchii flectați; mersul „soldatului”/„ursului”/„elefantului”; etc.
Variante de alergare (spatele drept): alergare cu genunchii sus; alergare cu pas
adăugat; alergare cu pendularea gambelor înainte; etc.
Exerciții la nivelul trunchiului:
- flexii,
- înclinări laterale;
- răsuciri;
- circumducţii în plan anterior.
Se vor executa pasiv, activ liber.
Exerciţii pentru membrele superioare:
- se vor executa sub forma mişcărilor de abducţie a braţelor la 90 sau
mişcări de ducere a mâinilor pe vertex, la ceafă, pe umeri, etc.
Exerciţii pentru membrele inferioare:
- flexii ale coapsei pe bazin;
- abducţii;
- adducţii,
- circumducţii în plan anterior,
Exerciţii cu obiecte portative:
- bastoane, mingi, etc., care localizează mişcările;
- la aparate: scară fixă, bancă de gimnastică, etc.;
- se vor respecta planurile în care lucrează trunchiul (anterior),
membrele superioare (posterior), membrele inferioare (anterior).
Exerciţii utilitar-aplicative ( târâre) şi redresări pasive.
Exemple de exerciţii şi principii de lucru pentru corectarea SCOLIOZELOR
Principii de lucru:
- se aplică numai pe coloana redresată;
- se tonifică şi se mobilizează concomitent musculatura spatelui, deoarece
mobilizarea fără tonifiere accentuează curbura, iar tonifierea fără mobilizare
este urmată de consolidarea şi fixarea deficitului;
- în scolioza în „S” se fixează în poziţie corectă corectivă sau hipercorectivă o
curbură – cu ajutorul membrelor superioare curbura dorsală şi cu ajutorul
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membrelor inferioare curbura lombară – în poziţii care să ofere curburii
alterne posibilitatea mobilizării dinamice;
- se contraindică flexia trunchiului.
Poziţii utilizate:
- stând cu membrul inferior de partea convexităţii în următoarele poziţii: pe
vârf, pe bancă, pe o treaptă a scării fixe, fandat anterior;
- fandat lateral sau aşezat pe coapsa dreaptă;
- patrupedie cu dispunere asimetrică pe hemicorp în cazul scoliozei în „C”: se
vor plasa anterior palma de partea concavităţii şi genunchiul de partea
convexităţii;
- patrupedie cu dispunere simetrică pe hemicorp în cazul scoliozei în „S”: se
vor plasa anterior palma şi genunchiul de aceeaşi parte;
- decubit cu dispunere asimetrică a membrelor inferioare şi superioare atât în
scolioza în „C” cât şi în cea în „S”, dar simetrică pe hemicorp în scolioza în
„S” şi asimetrică pe hemicorp în cea în „S”;
- atârnat cu priză asimetrică, unică sau dublă, pentru ambele forme de
scolioză.
Exerciții la nivelul trunchiului:
- îndoiri laterale de partea convexităţii
- rotaţii spre convexitate
- extensii
- circumducţii în plan posterior
Exerciţii pentru membrele superioare:
- au efect direct asupra umerilor, omoplaţilor şi indirect asupra coloanei
vertebrale;
- abducţia la 90 a ambelor braţe reprezintă un exerciţiu corect corectiv atât de
partea convexităţii, cât şi de partea concavităţii;
- constau din mişcări asimetrice: membrul superior de partea concavităţii va
lucra la nivelul liniei umerilor sau deasupra acesteia, iar membrul superior de
partea convexităţii va lucra la nivelul liniei umerilor sau sub aceasta.
Exerciţii pentru membrele inferioare:
- urmăresc redresarea laterală a bazinului;
- se execută asimetric: membrul inferior de partea convexităţii va lucra la
nivelul orizontalei bazinului sau deasupra nivelul acesteia, iar membrul
inferior de partea concavităţii va lucra la nivelul orizontalei bazinului sau sub
nivelul acesteia.
Exerciţii utilitar aplicative cu caracter corectiv:
- pentru scolioza în „C” se utilizează mersul obişnuit al patrupedelor (mână şi
genunchi opus anterior); se revine cu membrele paralele şi se reia păşirea;
- pentru scolioza în „S” se utilizează „pasul cămilei”, respectiv păşire
concomitentă cu membrele de aceeaşi parte.
Exerciţii cu obiecte portative:
- se pot utuliza: bastoane, mingi medicinale, etc., cele mai utilizate fiind
exerciţiile cu bastoane;
- în scolioza în „C”, bastonul se fixează oblic la nivelul omoplaţilor şi se apucă
asimetric de capete, respectiv cu mâna de partea concavităţii capătul de sus
şi mâna de partea convexităţii capătul de jos; se execută exerciţii de trunchi ;
- în scolioza în „S”, bastonul se fixează în acelaşi mod, mişcările trunchiului
sunt aceleaşi, cu menţiunea: curbura lombară trebuie fixată în poziţie
corectivă (stând depărtat) sau hipercorectivă (poziţia fandat anterior cu
membrul inferior de partea convexităţii).

Programa școlară KINETOTERAPIE – Învățământ special gimnazial-Dizabilități intelectuale grave/severe și/sau asociate

13

Exemple de exerciţii şi principii de lucru pentru corectarea TORTICOLISULUI
(congenital şi dobândit)
Poziţii utilizate:
- stând;
- aşezat;
- pe genunchi;
- decubit;
- atârnat.
Exerciţii de cap şi gât:
- răsuciri de partea afectată şi îndoiri laterale de partea sănătoasă;
- extensii;
- circumducţii de partea sănătoasă şi în plan posterior.
Exerciții la nivelul trunchiului:
- înclinări laterale;
- răsuciri;
- extensii;
- circumducţii în plan posterior.
Exerciţii pentru membrele superioare:
- se lucrează asimetric: membrul superior de partea afectată va coborî umărul,
lucrând la nivelul liniei umerilor şi sub nivelul acesteia; membrul superior de partea
sănătoasă va ridica umărul, lucrând invers: iniţial la nivelul liniei umerilor, apoi deasupra
liniei umerilor.
Exerciţiile cu obiecte portative şi cele utilitar aplicative se execută după
aceeaşi structură corectivă a mobilizării membrelor superioare.
Exemple de exerciţii şi principii de lucru pentru corectarea TORACELUI ÎNFUNDAT
Poziţii utilizate:
- stând;
- aşezat;
- pe genunchi;
- decubit;

mers pe vârfuri cu mâinile la ceafă, cu ducerea coatelor spre înapoi;

alergare pe loc cu mâinile sub axilă şi ridicarea alternativă a genunchilor la piept;

stând – inspiraţie şi expiraţie contra unei rezistenţe opuse de profesor;

pe genunchi, cu sprijin pe palme – ducerea trunchiului înainte şi în jos;

decubit dorsal, genunchii uşor flectaţi, tălpile pe sol – inspiraţie şi expiraţie,
modificând diametrul anteroposterior al toracelui;

decubit ventral, cu mâinile prinse la spate – târâre cu ajutorul picioarelor.
Exemple de exerciţii şi principii de lucru pentru corectarea TORACELUI PLAT
Poziţii utilizate:
- stând;
- aşezat;
- pe genunchi;
- decubit;

mers cu fandare pe piciorul drept, mâinile pe şold, cu ducerea coatelor la fiecare
pas înapoi;

stând cu mâinile pe şold – genuflexiuni, cu ducerea membrelor superioare prin
lateral sus, cu inspiraţie; revenire cu expiraţie;

pe genunchi, cu sprijin pe palme – flexia trunchiului prin depărtarea palmelor pe sol,
cu inspiraţie; revenire cu expiraţie;

decubit ventral, cu palmele sprijinite pe sol lateral de torace – târâre prin
împingerea în mâini.
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Exemple de exerciţii şi principii de lucru pentru corectarea GENUNCHILOR ÎN
VARUM
Poziţii utilizate:
- stând depărtat cu picioarelor abduse;
- aşezat sau decubit dorsal cu genunchii flectaţi şi apropiaţi şi picioarele
abduse;








alergare cu călcâiele la şezut;
stând depărtat, membrele superioare lateral – fandare lateral stânga/dreapta, cu
vârful piciorului fandat orientat în exterior;
pe genunchi, cu membrele superioare lateral – aşezarea pe coapsa stângă/dreaptă,
ridicarea membrelor inferioare extinse în echer, îndoirea genunchilor şi ducerea lor
spre stanga/dreapta, ridicare în poziția pe genunchi;
decubit ventral, extensia trunchiului cu apucarea gleznelor – balansarea trunchiului
înainte şi înapoi;
decubit lateral – flexia şi extensia alternativă a genunchilor la piept;
sărituri pe piciorul drept/stâng simultan cu îndoirea genunchiului heterolateral la
piept.

Exemple de exerciţii şi principii de lucru pentru corectarea GENUNCHILOR ÎN
VALGUM
Poziţii utilizate:
- stând pe vârfuri, cu picioarele adduse;
- asezat sau decubit cu gambele încrucişate, cu un picior pe genunchiul opus.







mers pe vârfuri, cu membrele superioare extinse sus, în prelungirea corpului;
mers pe partea externă a picioarelor, mâinile pe cap;
stând depărtat, cu o minge în mâini – aplecarea trunchiului cu aruncarea mingii
printre picioare către înapoi;
decubit dorsal, cu membrele inferioare ridicate la 90º - apropierea şi depărtarea
picioarelor;
atârnat cu spatele la scara fixă - menţinerea unei mingi medicinale între genunchi;
atârnat cu faţa la scara fixă - balansarea membrelor inferioare extinse.

Exemple de exerciţii şi principii de lucru pentru corectarea GENUNCHILOR ÎN
FLEXIE:
Poziţii utilizate:
- stând pe vârfuri;
- aşezat.

mers pe vârfuri cu mânile pe şolduri;

alergare cu membrele inferioare extinse înainte, mâinile la ceafă,

stând cu mâinile pe şolduri - săritură cu genunchii extinşi şi ducerea membrelor
superioare prin înainte sus, aterizare pe vârfuri;

așezat, mâinile pe genunchi – târâre cu ridicarea alternativă a şoldurilor;

așezat, cu sprijin posterior, cu o minge medicinală menţinută între glezne –
ridicarea şi coborârea picioarelor;
Exemple de exerciţii şi principii de lucru pentru corectarea GENUNCHILOR ÎN
HIPEREXTENSIE:
Poziţii utilizate:
- decubit ventral sau lateral;

mers cu genunchii îndoiţi, mâinile la ceafă;
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stând, cu genunchii îndoiţi, mâinile pe genunchi – săritură consecutivă pe ambele
picioare (broscuţa);
stând depărtat, cu membrele superioare lateral – fandare laterală stânga/ dreapta,
cu arcuire şi ducerea mâinilor pe şolduri;
pe genunchi, ţinând o minge medicinală deasupra capului – aşezarea în partea
dreaptă/stângă cu coborârea mingii în partea opusă;
decubit ventral, flexia alternativă şi simultană a gambelor pe coapse, cu învingerea
unei rezistenţe.

Exemple de exerciţii şi principii de lucru pentru corectarea PICIORULUI PLAT:
Poziţii utilizate:
- decubit;
- aşezat;
- pe genunchi;
- stând;
Principii de lucru:
- programul corectiv se va efectua iniţial din poziţii stabile, puţin obositoare,
fără sprijin pe picioare;
- pe măsură ce musculatura plantară se tonifică se va trece la exerciţii din
poziţia stând şi din mers pe vârfuri şi călcâie;
- exerciţiile din articulaţiile gleznelor se execută simultan sau alternativ sub
următoarele forme: extensii şi circumducţii în planul de mişcare al extensiei.

mers pe vârfuri, cu ridicarea şi coborârea membrelor superioare prin înainte;

mers pe călcâie, cu mâinile la ceafă;

mers pe vârfuri cu picioarele încrucişate peste o linie trasată pe sol;

stând în faţa oglinzii - ridicarea genunchiului stâng/drept la piept simultan cu
ridicarea pe vârf a piciorului de sprijin;

decubit dorsal, cu picioarele apropiate – flexia şi extensia genunchilor, menţinând
tălpile apropiate.
2. AFECŢIUNI NEUROLOGICE:
Metode şi modalităţi de reeducare neuromotorie
a) gimnastica medicală:

gimnastica medicală generală şi metode fizice adjuvante

gimnastică medicală segmentară;

kinetobalneoterapie;
b) tehnicile de facilitare neuromusculară proprioceptivă:

schemele Kabat pentru membre;

schemele Kabat pentru cap, gât şi trunchi;

tehnici de tonifiere;

tehnici de inversare a antagoniştilor;

tehnici de relexare;
c) metode analitice de reeducare neuromotorie:

metoda Kenny;

metoda Phelps;
d) metode globale de reeducare neuromotorie:

metoda Margaret Rood;

metoda Bobath;

metoda Temple Fay;

metoda Brunnstrom;

metoda Frankel;
e) metode funcţionale de reeducare neuromotorie:

metoda Tardieu;

metoda Vojta;
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metoda Peto.

Aplicarea mijloacelor specifice kinetoterapiei impune o metodologie diferită, în
funcţie de specificul dizabilitatii copilului. Astfel, în lecţia cu elevi cu dizabilități
intelectuale grave, severe și/sau asociate:
Puneţi accent pe deprinderile fundamentale: stabilitate, locomoţie şi de manipulare!

Lucraţi fără rezerve pentru recuperarea deficitelor fizice într-o manieră sistematică
şi progresivă!

Arătaţi, demonstraţi mai mult şi lucraţi în acelaşi timp cu copilul!

Transmiteţi lent şi clar indicaţiile legate de execuţie!

Puneţi accent în execuţie doar pe 2 – 3 elemente!

Reduceţi indicaţiile verbale pe cât posibil!

Repetaţi demonstraţia şi reluaţi anumite indicaţii; metoda demonstraţiei se
dovedeşte a fi mult mai eficientă decât explicaţia!

Aplicaţi strategii de învăţare multisenzorială!

Structuraţi atent conţinutul fiecărei activităţi!

Impuneţi reguli simple în execuţia subiecţilor!

Verbalizaţi pe marginea acţiunii întreprinse şi cereţi copilului s-o facă în momentul
execuţiei!

Asiguraţi în permanenţă asistenţă în execuţiile copiilor!

Lăsaţi copiii să repete de mai multe ori acţiunile reuşite, asigurând astfel
dezvoltarea încrederii în forţele proprii şi a sentimentului de satisfacţie!

Întăriţi şi încurajaţi permanent răspunsurile elevilor, stabilind anumite standarde de
comportament, apreciind aspectele pozitive!

În programele de exerciţii aplicate, profesorul de kinetoterapie trebuie să ţină cont
de faptul că elevii cu dizabilitati intelectuale severe preferă schimbări puţine în
cadrul programelor de exerciţii şi în general, participă doar la activităţi terapeutice
cu un predominant caracter ludic.
Profesorii de Kinetoterapie vor insista pe lângă conducerea şcolii, pentru asigurarea
unor dotări minimale, necesare realizării competenţelor generale şi specifice, prevăzute de
programă, conform următorului normativ.
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Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

NORMATIV
DE DOTARE MINIMALĂ/ UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, LA DISCIPLINA
KINETOTERAPIE,
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
Cantitate
Mijloace de învăţământ
U.M. Titluri
/
Titlu
APARATE, ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE
Bancă de gimnastică
Buc.
1
1
Spalier
Buc.
1
1
Saltea
Buc.
1
2
Banchetă pentru mobilizare
Buc.
1
1
Bare paralele
Buc.
1
1
Oglindă perete
Buc.
1
1
Minge (diverse dimensiuni / materiale)
Buc.
1
10
Bandă elastică
Set.
1
3
Baston
Buc.
1
3
Minge medicinală
Buc.
1
2
Rulouri (diverse dimensiuni)
Buc.
1
5
Cercuri
Buc.
1
3
Bară de tracțiune
Buc.
1
1
Stepper
Buc.
1
1
Bandă de alergare
Buc.
1
1
Bicicletă ergonomică
Buc.
1
1
Cantar persoane
Buc.
1
1
Instrument de măsură - cronometru
Buc.
1
2
Instrument de măsură – ruletă de 2m
Buc.
1
2
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