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Notă de prezentare 
               Aria curriculară Terapia educațională complexă și integrată are alocată o 
normă de profesor educator/clasă și cuprinde activități de: Formarea autonomiei 
personale, Socializare, Stimulare cognitivă, Terapie ocupațională și Ludoterapie. Aceste 
activități, realizate de profesorul-educator, sprijină și completează programul de 
predare-învățare-evaluare realizat de profesorul de psihopedagogie specială. Numărul 
orelor de terapie se stabilește în mod personalizat pentru fiecare elev, în funcție de 
particularitățile sale de vârstă și de dezvoltare individuală.  
               Programa pentru Terapia educațională complexă și integrată este elaborată 
potrivit unui nou model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia 
programei este realizată astfel încât să contribuie la formarea unor competențe 
necesare unui minim de autonomie personală și socială în cazul elevilor cu dizabilități 
intelectuale. Din perspectiva acestei discipline, orientarea demersului didactic pornind 
de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se realizează învățarea 
mediată şi a dimensiunii acţionale în formarea unor persoane ușor integrabile în 
societate.  
                Structura programei şcolare include următoarele elemente: - Notă de 
prezentare - Competenţe generale - Competenţe specifice şi exemple de activităţi de 
învăţare - Conţinuturi - Sugestii metodologice. 
                 Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini 
dezvoltate prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu 
sau a unor probleme generale, în diverse contexte particulare.  
                 Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei jalonează achiziţiile 
elevului pentru întregul ciclu primar/gimnazial.  
                  Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă 
etape în dobândirea acestora şi se formează pe durata unui ciclu de învățământ în 
cazul elevilor cu dizabilitate intelectuală severă. Pentru realizarea competenţelor 
specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică 
potențialul psihoindividual al elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor 
contexte de învăţare variate.  
                  Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare 
elevului pentru dobândirea unor competenţe de bază.   
                  Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului 
didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare-
recuperare. Se urmăreşte astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care să 
asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în contextul specific al fiecărei 
clase şi al fiecărui elev ,în funcție de potențialul psihoindividual.  
                    Având în vedere categoria elevilor cărora li se adresează prezenta 
programă  este necesară o abordare specifică educaţiei speciale, în esenţă, pe 
stimularea învăţării-recuperării prin exerciții ,jocuri didactice , care să ofere în acelaşi 
timp o plajă largă de diferenţiere a demersului terapeutic, în funcţie de nivelul de 
dezvoltare a elevilor. Actuala programă şcolară situează în centrul preocupării sale 
învăţarea mediată , activă, centrată pe elev. Învăţarea nu este un proces pasiv, care li 
se întâmplă elevilor, ci o experienţă personală, la care ei trebuie să participe. 
                 Desfăşurându-se în zona dezvoltării (mintale) actuale, învăţarea empirică 
(spontană, nedirijată) nu dispune de valenţe formative deosebite, deoarece ea nu 
solicită elevul la un efort intelectual intens. Pentru a fi eficientă în sens formativ, 
învăţarea-recuperarea se cere a fi proiectată astfel încât să acţioneze în zona proximei 
dezvoltări, adică să-l solicite pe elev peste capacităţile lui de învăţare spontană. În 
această perspectivă, învăţarea-recuperarea are un caracter intensiv, stimulativ şi 
urmăreşte nu atât acumularea de material informativ – dar şi aceasta – cât, mai ales, 
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antrenarea capacităţilor reale de care dispune elevul, accelerarea dezvoltării sale, cu 
alte cuvinte, transformarea continuă a zonei proximei dezvoltări în zonă a dezvoltării 
actuale, forţa motrică a acestei dezvoltări accelerate găsindu-se în resursele interne ale 
învăţării-recuperării ca factor dinamizator, adică ale unei învăţări formative, dinamice. 
                  Această perspectivă stă la baza elaborării unor modele de intervenţie 
instructiv-educativă şi terapeutică mai eficientă, având ca element central învăţarea 
mediată. Învăţarea mediată este acel tip de activitate cognitivă, în cadrul căreia accesul 
elevului la noua informaţie şi la demersul rezolutiv operaţional este (inter)mediat de 
către o altă persoană – părinte, dascăl sau chiar un elev mai mare – care-l susţine 
afectiv şi-l ajută să înţeleagă şi să facă ceea ce i se cere, acţionând într-o zonă – zona 
proximei dezvoltări – care depăşeşte, mai mult sau mai puţin accentuat, capacităţile 
sale de rezolvare independentă. 
                Terapia educaţională complexă şi integrată se bazează pe un curriculum 
structurat pe patru arii de dezvoltare: 

� aria de dezvoltare fizică 
� aria de dezvoltare perceptivă 
� aria de dezvoltare intelectuală 
� aria de dezvoltare personală şi socială 

                 Competențele şi componentele constitutive ale ariilor de dezvoltare sunt 
completate sau adaptate în funcţie de particularităţile elevilor şi de nivelul lor de 
şcolarizare. 
Disciplinele din cadrul ariei curriculare terapie educațională complexă și integrată  sunt: 

� Stimularea cognitivă - vine în sprijinul activităţilor educative realizate de 
elev împreună cu profesorul psihopedagog, pentru completarea acestora şi 
consolidarea lor (activităţi de învăţare) 
� Terapia ocupaţională - are ca scop formarea unor deprinderi adaptative 
care-i permit elevului să-şi satisfacă nevoile personale şi să răspundă cerinţelor 
mediului (colaj, modelare plastilină, diverse produse finite: decoraţiuni, felicitări); 
include şi meloterapia 
� Formarea autonomiei personale - vizează formarea capacităţii elevului de 
a se manifesta cât se poate de independent (igienă personală, reguli de 
conduită, etc.) 
� Socializarea - are scopul de a pregăti elevii pentru integrarea optimă în 
viaţa socială şi familială (norme de comportare, obişnuirea cu spaţiul clasei, 
şcolii, împrejurimile şi cadrul social larg, vizite, excursii etc.) 
� Ludoterapia - vine în sprijinul socializării elevului, îi dezvoltă spiritul de 
echipă, comunicativitatea, spiritul creator şi îl responsabilizează cu ajutorul  
jocurilor divere. 
În cazul copiilor cu dizabilități intelectuale severe descoperirea propriului corp şi 

a lumii exterioare devine prioritară pentru creşterea gradului de adaptabilitate, pentru 
formarea unor deprinderi de autonomie personală şi socială şi pentru înţelegerea şi 
perceperea corectă a lumii în care trăiesc. 
           Cunoaşterea ştiinţifică a mediului înconjurător oferă copiilor ocazia de a gândi şi 
a învăţa, de a-şi dezvolta curiozitatea şi interesul pentru anumite aspecte ale lumii 
înconjurătoare, prin acţiune directă, explorare şi observaţie. 
            Prin intermediul modulelor din cadrul ariei curriculare “Terapia educațională 
complexă și integrată, şcoala asigură caracterul ştiinţific al cunoştinţelor empirice 
achiziţionate de elev în viaţa cotidiană, încât acestea să devină cunoştinţe funcţionale, 
eficiente adaptării la mediul social. Noţiunile ştiinţifice dobândite de copilul cu 
dizabilitate intelectuală severă au o acoperire senzorială, având la bază contactul direct 
cu obiectele şi cu imaginile acestora. Caracterul practic-aplicativ al experienţelor de 
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cunoaştere în care este introdus copilul permite înţelegerea relaţiilor dintre organ şi 
funcţie (ureche-auz; ochi-văz etc), organism şi mediu. 
            Structurarea proceselor de cunoaştere constituie un demers complex, căruia îi 
urmează dezvoltarea cognitivă şi învăţarea instrumentală. La copilul cu dizabilități 
intelectuale severe, educaţia cognitivă este specifică, urmând un proces diferit de 
învăţarea copilului obişnuit. Stimularea senzorială şi motorie condiţionează abilitarea 
copilului pe axele principale: comunicare, abilităţi cognitive,autonomie personală şi 
socială.             
           Educarea proceselor senzorial-motorii primare şi dezvoltarea motricităţii generale 
vizează dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi care constituie punctul de plecare în 
dezvoltarea cognitivă, a limbajului, a comunicării, precum şi operaţionalizarea unor 
concepte matematice elementare. În dezvoltarea senzorială, unele experienţe de viaţă, 
cum ar fi cele care implică spaţiul, timpul şi cantitatea, au scopuri legate de matematică. 
Formarea şi operaţionalizarea unor concepte matematice elementare conduc la 
înţelegerea conceptului de număr şi folosirea concretă a numerelor în situaţii cotidiene 
(exemplu : alegerea autobuzului corect, folosirea banilor  etc.). 
          Diferenţierea curriculară se va face prin sarcini, prin sprijin, prin resurse. Astfel 
copiii vor putea: 

� să-şi dezvolte interesul faţă de mediul înconjurător şi faţă de propria persoană; 
� să se folosească de propriile simţuri pentru a observa şi a investiga mediul 

înconjurător; 
� să-şi lărgească câmpul experienţei directe; 
� să înţeleagă noţiunile de cauză şi efect; 
� să aplice cunoştinţele învăţate în viaţa cotidiană, 
� să cunoască regulile unei vieţi sănătoase; 
� să opereze cu instrumente de măsură  şi cu unităţi de măsură semnificative; 
� să experimenteze simplu schimbările de stare ale materiei; 
� să conştientizeze alternanţa zi/ noapte şi cea a anotimpurilor. 

            Copiii cu dizabilități intelectuale  pot realiza progrese considerabile prin achiziţii 
cu aplicabilitate largă în viaţa cotidiană şi cu efecte semnificative pentru buna lor 
integrare socială. 
            Programa este astfel concepută, încât să nu îngrădească libertatea profesorului- 
educator de a alege activităţile recuperativ-terapeutice cele mai adecvate atingerii 
obiectivelor propuse. 
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CLASA a V-a 
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare  
1. Manifestarea abilităţilor psihomotrice generale în  interacțiunea cu   mediul 
înconjurător 

Clasa a V-a  
1.1. Identifică obiectele și fenomenele din mediului înconjurător prin utilizarea  
senzațiilor și percepțiilor 
Exerciţii de explorare şi descoperire a obiectelor din mediul şcolar: 
- Jocuri de descoperire a unor obiecte: „Unde-i mingea?”, „Caută maşina”, „Cutia cu 

surprize”; 
Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor, perceptibile pe baza 

simţurilor: 
- Jocuri de discriminare vizuală: „Arată balonul!”, „Dă-mi floarea!”, „Ia cana!”; 
- Jocuri de discriminare auditivă: „Cum face?”, „Ce se aude?”; 
- Jocuri de discriminare gustativă: „Gustă şi ghiceşte!”, „Magie dulce”, „Coşul cu 

fructe”; 
- Jocuri de discriminare olfactivă: „Mirosuri plăcute/mirosuri neplăcute”; 
- Jocuri de discriminare tactilă: „Atinge blăniţa”, „Atinge peria”. 
Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
1.2 Exersează valențele  psihomotricităţii în activitatea de învățare 
 Exerciţii de identificare-discriminare a elementelor componente ale schemei corporale 

proprii/ ale celorlalţi: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Arată capul/mâna/piciorul ... tău!”, „Arată 

capul/mâna/ piciorul ... colegului/păpuşii”, Exerciţii de fixare a pieselor (ce reprezintă 
părţi ale corpului) în incastru. Exerciţii în oglindă. 

Exerciţii de identificare a diferenţelor de gen:  
- Exemple de activităţi: „Arată fata!”, „Arată băiatul!”; 
- Utilizarea imaginilor (două sau mai multe de acelaşi fel) „Potriveşte băiatul!”, 

„Potriveşte fata!”. 
Exerciţii de apreciere a mărimii obiectelor:  
- Exemple de activităţi de învăţare: „Maşina mare-maşina mică”, „Bila mare-bila mică”. 
Exerciţii de grupare a obiectelor în plan obiectual şi/sau imagistic după mărime: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Pune în coş mingile mari!”.  
Exerciţii de identificare a culorilor: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Măr roşu”, „Pară galbenă”; 
Exerciţii de grupare în plan obiectual şi/sau imagistic după culoare:  
Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale:  
- Exemple de activităţi de învăţare: „Stai pe scaun!”, „Intră în căsuţă!”, „Aşează-te pe 

covor!”, „Vino sub umbrelă!”, „Pune cana pe masă!”. 
 Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii; 
Notă: Se pot folosi şi CD-uri educaţionale. 
1.3 Folosește gesturile manuale fundamentale şi  coordonările psihomotrice în  
timpul activităților ocupaționale 
Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcării 
Exemple de activităţi de învăţare: 
- Exerciţii de punere a mărgelelor într-o cutie; 
- Exerciţii de punere a paielor pentru suc într-un borcan; 
- Exerciţii de introducere a unei mingi într-un coş; 
- Exerciţii de prindere a unei mingi (mare/mică); 
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Clasa a V-a  
- Exerciţii de turnare a apei din sticlă într-un pahar; 
- Exerciţii de mişcare (dans) într-un cerc; 
- Exerciţii de înşirare a elasticelor pe un şnur/sârmă; 
- Exerciţii de fixare a pieselor în incastre; 
- Exerciţii de fluturare a unei eşarfe; 
- Exerciţii de scuturare a unei eşarfe; 
- Exerciţii de prindere corectă a instrumentelor de scris; 
- Exerciţii de amestecare a boabelor(de fasole, porumb, orez) dintr-o cutie; 
- Exerciţii de scoatere a unui peştişor din plastic dintr-un vas cu apă; 
- Exerciţii de trasare a unor cercuri şi linii în aer/pe bancă; 
- Exerciţii de împachetare/despachetare a cadourilor/obiectelor de îmbrăcăminte; 
- Exerciţii de imitare a diferitelor gesturi; 
- Exerciţii de prindere a cârligelor de rufe pe marginea unei farfurii din carton; 
- Exerciţii de frământare a plastilinei, spumei modelatoare; 
- Exerciţii de asamblare a cuburilor/pieselor puzzle; 
- Exerciţii de înnodare/deznodare; 
- Exerciţii simple de decupare, lipire; 
- Exerciţii simple de îndoire şi lipire. 
Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
 
2. Realizarea unor produse simple și utile pentru creșterea autonomiei personale 

Clasa a V-a 
2.1. Folosește corect materialele şi instrumentele de lucru   
- Exerciţii de folosire a diverselor instrumente de lucru (creion, culori, pensulă, 

foarfecă, şablon); 
- Exerciţii de utilizare a materialelor de lucru (plastilină, spumă modelatoare, hârtie 

glace, lipici, acuarele, obiecte din natură); 
- Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
2.2. Exersarea tehnicilor de lucru pentru a efectua independent anumite 
sarcini/activităţi 
Activităţi de expresie grafo-plastică: 
- Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălituri în diverse direcţii, cercuri, linii (drepte, 

curbe, oblice); 
- Desene figurative: „Gardul”, „Oul”, „Nisipul”. 
Activităţi de abilitare manuală: 
- Exerciţii elementare de rupere/lipire/mototolire hârtie glace; 
- Exerciţii de pliere a hârtiei; 
- Exerciţii de modelare plastilină şi spumă modelatoare (mişcări translatorii, circulare, 

apăsare, adâncire cu ajutorul degetului mare); 
- Exerciţii de deschidere/închidere a capacului de la borcan, a dopului de la sticlă; 
- Exerciţii de lipire a diferitelor imagini pe o hârtie; 
- Exerciţii de decupare (fără un contur anume şi după contur); 
- Exerciţii de expresie plastică (colorare/pictură după model). Dactilopictură; 
- Exerciţii de trasare a unui contur după şablon. 
Expoziţii; 
Activităţi de expresie muzicală: 
- Învăţarea unor cântece cu conţinut repetitiv; 
- Exerciţii de asociere a cântecelor cu o mimică adecvată; 
- Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Degeţelele”, „Oac-oac”, „Alunelu”, „Bate vântul, 

frunzele”, „Dacă vesel se trăieşte”); 

746 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520 bis/19.V.2021



Programa școlară TERAPIE OCUPAȚIONALĂ - Învățământ special gimnazial – Dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate 
8 

Clasa a V-a 
- Audiţii muzicale. 
Concursuri. 
2.3. Exersează realizarea unor produse simple ca formă de exprimare a 
personalităţii 
- Exerciţii de observare dirijată a modelelor , a etapelor/operaţiilor de realizare a unor 
produse simple. 
- Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ; 
- Exerciţii de ordonare şi verbalizare (unde este posibil) a operaţiilor; 
- Exerciţii de confecţionare a unor produse: puzzle, lipitură simplă, „Barca”, „Coiful”, 

„Solniţa”; modelare („Omul de zăpadă”); colaje („Vaza cu flori”, „Copacul”), compoziţii 
din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”, „Strugurele”, „Fluturele”); 

- Jocuri de construcţie şi asamblare.  
Concursuri; 
Expoziţii; 
- Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii; 
Activităţi practice de realizare a unor obiecte după model (cu sprijin). 
 
3. Manifestarea unor conduite ergoterapeutice independente pentru integrare 
socială 

Clasa  a V-a  
3.1 Exersează deprinderi de ordine și curățenie în bancă/clasă în vederea 
adaptării la viaţa cotidiană 
- Exerciţii de spălare/ştergere pe mâini; 
- Exerciţii de ştergere a băncii; 
- Exerciţii de aruncare a resturilor la coşul de gunoi; 
- Exerciţii de aranjare a obiectelor personale; 
- Exerciții de curățire a instrumentelor de lucru; 
- Exerciții de aranjare a materialelor utilizate; 
- Exerciții de sortare/așezare a obiectelor/instrumentelor în funcție de utilitate; 
- Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
3.2. Stimularea și dezvoltarea abilităților practice/conduitei independente în 
activităţi cu caracter ergoterapeutic pentru creşterea încrederii în forţele proprii  
- Exerciţii de manipulare a veselei/tacâmurilor (farfurie, castron, cană, lingură, 

linguriţă); 
- Exerciţii de formare a deprinderilor de a mânca şi bea apă în condiţii de siguranţă; 
- Exerciții de preparare a unor mâncăruri simple, 
- Exerciţii de aranjare a fructelor/prăjiturilor pe farfurie; 
- Exerciţii de plantare/udare/curăţare de frunze uscate a florilor din clasă;  
- Exerciţii de aranjare a mesei în cantină; 
- Exerciţii de amenajare a unei mese festive „Ziua colegei”; 
- Exerciții pentru realizarea curățeniei în clasă/casă; 
- Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile 

şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj).  
- Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea, cu cuvinte proprii, a 

produsului finit, acolo unde este posibil); 
- Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor (unde este posibil); 
- Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
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Conţinuturi  
Domenii de conţinut Clasa a V-a 
Elemente de explorare 
polisenzorială a lumii 
înconjurătoare 

Jocuri și exerciții de stimulare a tuturor simțurilor și 
analizatorilor implicați 

Formarea gesturilor 
manuale fundamentale şi a 
coordonării motrice 

Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei 
mişcării 
 

Tehnici de lucru, materiale 
şi instrumente de lucru 

Instrumente de lucru 
Materiale 
Acţiuni de manipulare a obiectelor 
Tehnici de lucru 

Produse simple decorative Etape 
Obiecte decorative 
Jocuri de construcţie 
Expoziţii 

Deprinderi de ordine şi 
igienă 

Activități de organizare a spațiului 
Acțiunea de realizare a ordinii și curățeniei  
Activități de îngrijire a obiectelor personale : jucării 
,obiecte de uz personal ,  rechizite , haine , 
încălțăminte  

Activităţi cu caracter 
ergoterapeutic 

Activități gospodărești cu caracter ocupațional 
Etape 
Obiecte decorative 
Jocuri de construcţie 
Expoziţii 
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CLASA a VI-a 
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 
1. Manifestarea abilităţilor psihomotrice generale în  interacțiunea cu   mediul 
înconjurător 

Clasa a VI-a  
1.1. Descoperă obiectele și fenomenele din mediului înconjurător prin utilizarea  
senzațiilor și percepțiilor 
Exerciţii de explorare şi descoperire a obiectelor din mediul şcolar: 
- Jocuri de descoperire a unor obiecte: „Unde-i mingea?”, „Caută maşina”, „Cutia cu 

surprize”. 
Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor, perceptibile pe baza 

simţurilor: 
- Jocuri de discriminare vizuală: „Arată balonul!”, „Dă-mi floarea!”, „Ia cana!”; 
- Jocuri de discriminare auditivă: „Cum face?”, „Ce se aude?”; 
- Jocuri de discriminare gustativă: „Gustă şi ghiceşte!”, „Magie dulce”, „Coşul cu 

fructe”; 
- Jocuri de discriminare olfactivă: „Mirosuri plăcute/mirosuri neplăcute”; 
- Jocuri de discriminare tactilă: „Atinge blăniţa”, „Atinge peria”; 
Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
1.2. Consolidarea utilizării valențelor  psihomotricităţii în activitatea de învățare 
 Exerciţii de identificare-discriminare a elementelor componente ale schemei corporale 
proprii/ ale celorlalţi: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Arată capul/mâna/piciorul ... tău!”, „Arată 

capul/mâna/ piciorul ... colegului/păpuşii”, Exerciţii de fixare a pieselor (ce reprezintă 
părţi ale corpului) în incastru. Exerciţii în oglindă. 

Exerciţii de identificare a diferenţelor de gen:  
- Exemple de activităţi: „Arată fata!”, „Arată băiatul!”; 
- Utilizarea imaginilor (două sau mai multe de acelaşi fel) „Potriveşte băiatul!”, 

„Potriveşte fata!”. 
Exerciţii de apreciere a mărimii obiectelor:  
- Exemple de activităţi de învăţare: „Maşina mare-maşina mică”, „Bila mare-bila mică”. 
Exerciţii de grupare a obiectelor în plan obiectual şi/sau imagistic după mărime: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Pune în coş mingile mari!”.  
Exerciţii de identificare a culorilor: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Măr roşu”, „Pară galbenă”. 
Exerciţii de grupare în plan obiectual şi/sau imagistic după culoare:  
Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale:  
- Exemple de activităţi de învăţare: „Stai pe scaun!”, „Intră în căsuţă!”, „Aşează-te pe 

covor!”, „Vino sub umbrelă!”, „Pune cana pe masă!”. 
 Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
Notă: Se pot folosi şi CD-uri educaţionale. 
1.3. Utilizează gesturile manuale fundamentale şi  coordonările psihomotrice în  
timpul activităților ocupaționale 
Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcării: 
- Exerciţii de punere a mărgelelor într-o cutie; 
- Exerciţii de punere a paielor pentru suc într-un borcan; 
- Exerciţii de introducere a unei mingi într-un coş; 
- Exerciţii de prindere a unei mingi (mare/mică); 
- Exerciţii de turnare a apei din sticlă într-un pahar; 
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Clasa a VI-a  
- Exerciţii de mişcare (dans) într-un cerc; 
- Exerciţii de înşirare a elasticelor pe un şnur/sârmă; 
- Exerciţii de fixare a pieselor în incastre; 
- Exerciţii de fluturare a unei eşarfe; 
- Exerciţii de scuturare a unei eşarfe; 
- Exerciţii de prindere corectă a instrumentelor de scris; 
- Exerciţii de amestecare a boabelor(de fasole, porumb, orez) dintr-o cutie; 
- Exerciţii de scoatere a unui peştişor din plastic dintr-un vas cu apă; 
- Exerciţii de trasare a unor cercuri şi linii în aer/pe bancă; 
- Exerciţii de împachetare/despachetare a cadourilor/obiectelor de îmbrăcăminte; 
- Exerciţii de imitare a diferitelor gesturi; 
- Exerciţii de prindere a cârligelor de rufe pe marginea unei farfurii din carton; 
- Exerciţii de frământare a plastilinei, spumei modelatoare; 
- Exerciţii de asamblare a cuburilor/pieselor puzzle; 
- Exerciţii de înnodare/deznodare; 
- Exerciţii simple de decupare, lipire; 
- Exerciţii simple de îndoire şi lipire. 
Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
 
2. Realizarea unor produse simple și utile pentru creșterea autonomiei personale 

Clasa a VI-a 
2.1. Utilizarea materialelor şi instrumentelor de lucru în mod adecvat  
- Exerciţii de folosire a diverselor instrumente de lucru (creion, culori, pensulă, 

foarfecă, şablon); 
- Exerciţii de utilizare a materialelor de lucru (plastilină, spumă modelatoare, hârtie 

glace, lipici, acuarele, obiecte din natură); 
- Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
2.2. Exersarea tehnicilor de lucru pentru a efectua independent anumite 
sarcini/activităţi 
Activităţi de expresie grafo-plastică: 
- Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălituri în diverse direcţii, cercuri, linii (drepte, 

curbe, oblice); 
- Desene figurative: „Gardul”, „Oul”, „Nisipul”. 
Activităţi de abilitare manuală: 
- Exerciţii elementare de rupere/lipire/mototolire hârtie glace; 
- Exerciţii de pliere a hârtiei; 
- Exerciţii de modelare plastilină şi spumă modelatoare (mişcări translatorii, circulare, 

apăsare, adâncire cu ajutorul degetului mare); 
- Exerciţii de deschidere/închidere a capacului de la borcan, a dopului de la sticlă; 
- Exerciţii de lipire a diferitelor imagini pe o hârtie; 
- Exerciţii de decupare (fără un contur anume şi după contur); 
- Exerciţii de expresie plastică (colorare/pictură după model). Dactilopictură; 
- Exerciţii de trasare a unui contur după şablon. 
Expoziţii; 
Activităţi de expresie muzicală: 
- Învăţarea unor cântece cu conţinut repetitiv; 
- Exerciţii de asociere a cântecelor cu o mimică adecvată; 
- Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Degeţelele”, „Oac-oac”, „Alunelu”, „Bate vântul, 

frunzele”, „Dacă vesel se trăieşte”); 
- Audiţii muzicale; 
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Clasa a VI-a 
Concursuri. 
2.3. Exersează realizarea unor produse simple ca formă de exprimare a 
personalităţii 
- Exerciţii de observare dirijată a modelelor, a etapelor/operaţiilor de realizare a unor 

produse simple; 
- Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ; 
- Exerciţii de ordonare şi verbalizare (unde este posibil) a operaţiilor; 
- Exerciţii de confecţionare a unor produse: puzzle, lipitură simplă, „Barca”, „Coiful”, 

„Solniţa”; modelare („Omul de zăpadă”); colaje („Vaza cu flori”, „Copacul”), compoziţii 
din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”, „Strugurele”, „Fluturele”); 

- Jocuri de construcţie şi asamblare.  
Concursuri; 
Expoziţii; 
- Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii; 
- Activităţi practice de realizare a unor obiecte după model (cu sprijin). 
 
3. Manifestarea unor conduite ergoterapeutice independente pentru integrare 
socială 

Clasa  a VI-a  
3.1. Exersează deprinderi de ordine și curățenie în bancă/clasă în vederea 
adaptării la viaţa cotidiană 
- Exerciţii de spălare/ştergere pe mâini; 
- Exerciţii de ştergere a băncii; 
- Exerciţii de aruncare a resturilor la coşul de gunoi; 
- Exerciţii de aranjare a obiectelor personale. 
- Exerciții de curățire a instrumentelor de lucru; 
- Exerciții de aranjare a materialelor utilizate; 
- Exerciții de sortare/așezare a obiectelor/instrumentelor în funcție de utilitate; 
- Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
3.2. Stimularea și dezvoltarea abilităților practice/conduitei independente în 
activităţi cu caracter ergoterapeutic pentru creşterea încrederii în forţele proprii  
- Exerciţii de manipulare a veselei/tacâmurilor (farfurie, castron, cană, lingură, 

linguriţă); 
- Exerciţii de formare a deprinderilor de a mânca şi bea apă în condiţii de siguranţă; 
- Exerciții de preparare a unor mâncăruri simple, 
- Exerciţii de aranjare a fructelor/prăjiturilor pe farfurie; 
- Exerciţii de plantare/udare/curăţare de frunze uscate a florilor din clasă;  
- Exerciţii de aranjare a mesei în cantină; 
- Exerciţii de amenajare a unei mese festive „Ziua colegei”; 
- Exerciții pentru realizarea curățeniei în clasă/casă 
- Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile 

şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj).  
- Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea, cu cuvinte proprii, a 

produsului finit, acolo unde este posibil); 
- Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor (unde este posibil); 
- Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
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Conţinuturi  
Domenii de conţinut Clasa a VI-a 
Elemente de explorare 
polisenzorială a lumii 
înconjurătoare 

Jocuri și exerciții de stimulare a tuturor simțurilor și 
analizatorilor implicați 

Formarea gesturilor manuale 
fundamentale şi a coordonării 
motrice 

Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei 
mişcării 
 

Tehnici de lucru, materiale şi 
instrumente de lucru 

Instrumente de lucru 
Materiale 
Acţiuni de manipulare a obiectelor 
Tehnici de lucru 

Produse simple decorative Etape 
Obiecte decorative 
Jocuri de construcţie 
Expoziţii 

Deprinderi de ordine şi igienă Activități de organizare a spațiului 
Acțiunea de realizare a ordinii și curățeniei  
Activități de îngrijire a obiectelor personale: jucării, 
obiecte de uz personal,  rechizite, haine, încălțăminte  

Activităţi cu caracter 
ergoterapeutic 

Activități gospodărești cu caracter ocupațional 
Etape 
Obiecte decorative 
Jocuri de construcţie 
Expoziţii 
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CLASA a VII-a 
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare  
1. Manifestarea abilităţilor psihomotrice generale în interacțiunea cu mediul 
înconjurător 

Clasa a VII-a  
1.1. Distinge obiectele și fenomenele din mediului înconjurător prin utilizarea  
senzațiilor și percepțiilor 
Exerciţii de explorare şi descoperire a obiectelor din mediul şcolar: 
- Jocuri de descoperire a unor obiecte: „Unde-i mingea?”, „Caută maşina”, „Cutia cu 

surprize”. 
Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor, perceptibile pe baza 

simţurilor: 
- Jocuri de discriminare vizuală: „Arată balonul!”, „Dă-mi floarea!”, „Ia cana!”; 
- Jocuri de discriminare auditivă: „Cum face?”, „Ce se aude?”; 
- Jocuri de discriminare gustativă: „Gustă şi ghiceşte!”, „Magie dulce”, „Coşul cu 

fructe”; 
- Jocuri de discriminare olfactivă: „Mirosuri plăcute/mirosuri neplăcute”; 
- Jocuri de discriminare tactilă: „Atinge blăniţa”, „Atinge peria”; 
Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
1.2. Utilizează valențele  psihomotricităţii în activitatea de învățare 
Exerciţii de identificare-discriminare a elementelor componente ale schemei corporale 

proprii/ ale celorlalţi: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Arată capul/mâna/piciorul ... tău!”, „Arată capul/ 

mâna/ piciorul ... colegului/păpuşii”, Exerciţii de fixare a pieselor (ce reprezintă părţi 
ale corpului) în incastru. Exerciţii în oglindă. 

Exerciţii de identificare a diferenţelor de gen:  
- Exemple de activităţi: „Arată fata!”, „Arată băiatul!”; 
- Utilizarea imaginilor (două sau mai multe de acelaşi fel) „Potriveşte băiatul!”, 

„Potriveşte fata!”. 
Exerciţii de apreciere a mărimii obiectelor:  
- Exemple de activităţi de învăţare: „Maşina mare-maşina mică”, „Bila mare-bila mică”. 
Exerciţii de grupare a obiectelor în plan obiectual şi/sau imagistic după mărime: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Pune în coş mingile mari!”.  
Exerciţii de identificare a culorilor: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Măr roşu”, „Pară galbenă”. 
Exerciţii de grupare în plan obiectual şi/sau imagistic după culoare; 
Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale:  
- Exemple de activităţi de învăţare: „Stai pe scaun!”, „Intră în căsuţă!”, „Aşează-te pe 

covor!”, „Vino sub umbrelă!”, „Pune cana pe masă!”; 
 Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
Notă: Se pot folosi şi CD-uri educaţionale. 
1.3. Demonstrează utilizarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonărilor 
psihomotrice în  timpul activităților ocupaționale 
Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcării: 
- Exerciţii de punere a mărgelelor într-o cutie; 
- Exerciţii de punere a paielor pentru suc într-un borcan; 
- Exerciţii de introducere a unei mingi într-un coş; 
- Exerciţii de prindere a unei mingi (mare/mică); 
- Exerciţii de turnare a apei din sticlă într-un pahar; 
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Clasa a VII-a  
- Exerciţii de mişcare (dans) într-un cerc; 
- Exerciţii de înşirare a elasticelor pe un şnur/sârmă; 
- Exerciţii de fixare a pieselor în incastre; 
- Exerciţii de fluturare a unei eşarfe; 
- Exerciţii de scuturare a unei eşarfe; 
- Exerciţii de prindere corectă a instrumentelor de scris; 
- Exerciţii de amestecare a boabelor (de fasole, porumb, orez) dintr-o cutie; 
- Exerciţii de scoatere a unui peştişor din plastic dintr-un vas cu apă; 
- Exerciţii de trasare a unor cercuri şi linii în aer/pe bancă; 
- Exerciţii de împachetare/despachetare a cadourilor/obiectelor de îmbrăcăminte; 
- Exerciţii de imitare a diferitelor gesturi; 
- Exerciţii de prindere a cârligelor de rufe pe marginea unei farfurii din carton; 
- Exerciţii de frământare a plastilinei, spumei modelatoare; 
- Exerciţii de asamblare a cuburilor/pieselor puzzle; 
- Exerciţii de înnodare/deznodare; 
- Exerciţii simple de decupare, lipire; 
- Exerciţii simple de îndoire şi lipire. 
Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
 
2. Realizarea unor produse simple și utile pentru creșterea autonomiei personale 

Clasa a VII-a 
2.1. Utilizarea materialelor şi instrumentelor de lucru în mod adecvat  
- Exerciţii de folosire a diverselor instrumente de lucru (creion, culori, pensulă, 

foarfecă, şablon); 
- Exerciţii de utilizare a materialelor de lucru (plastilină, spumă modelatoare, hârtie 

glace, lipici, acuarele, obiecte din natură). 
Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
2.2. Consolidarea tehnicilor de lucru pentru a efectua independent anumite 
sarcini/activităţi 
Activităţi de expresie grafo-plastică: 
- Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălituri în diverse direcţii, cercuri, linii (drepte, 

curbe, oblice); 
- Desene figurative: „Gardul”, „Oul”, „Nisipul”. 
Activităţi de abilitare manuală: 
- Exerciţii elementare de rupere/lipire/mototolire hârtie glace; 
- Exerciţii de pliere a hârtiei; 
- Exerciţii de modelare plastilină şi spumă modelatoare (mişcări translatorii, circulare, 

apăsare, adâncire cu ajutorul degetului mare); 
- Exerciţii de deschidere/închidere a capacului de la borcan, a dopului de la sticlă; 
- Exerciţii de lipire a diferitelor imagini pe o hârtie; 
- Exerciţii de decupare (fără un contur anume şi după contur); 
- Exerciţii de expresie plastică (colorare/pictură după model). Dactilopictură; 
- Exerciţii de trasare a unui contur după şablon. 
Expoziţii; 
Activităţi de expresie muzicală: 
- Învăţarea unor cântece cu conţinut repetitiv; 
- Exerciţii de asociere a cântecelor cu o mimică adecvată; 
- Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Degeţelele”, „Oac-oac”, „Alunelu”, „Bate vântul, 

frunzele”, „Dacă vesel se trăieşte”); 
- Audiţii muzicale. 
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Clasa a VII-a 
Concursuri. 
2.3. Realizează produse simple ca formă de exprimare a personalităţii 
- Exerciţii de observare dirijată a modelelor , a etapelor/operaţiilor de realizare a unor 

produse simple. 
- Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ; 
- Exerciţii de ordonare şi verbalizare (unde este posibil) a operaţiilor; 
- Exerciţii de confecţionare a unor produse: puzzle, lipitură simplă, „Barca”, „Coiful”, 

„Solniţa”; modelare („Omul de zăpadă”); colaje („Vaza cu flori”, „Copacul”), compoziţii 
din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”, „Strugurele”, „Fluturele”); 

- Jocuri de construcţie şi asamblare.  
Concursuri; 
Expoziţii; 
- Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii; 
Activităţi practice de realizare a unor obiecte după model (cu sprijin). 
 
3. Manifestarea unor conduite ergoterapeutice independente pentru integrare 
socială 

Clasa  a VII-a  
3.1. Consolidarea deprinderilor de ordine și curățenie în bancă/clasă în vederea 
adaptării la viaţa cotidiană 
 - Exerciţii de spălare/ştergere pe mâini; 
- Exerciţii de ştergere a băncii; 
- Exerciţii de aruncare a resturilor la coşul de gunoi; 
- Exerciţii de aranjare a obiectelor personale; 
- Exerciții de curățire a instrumentelor de lucru; 
- Exerciții de aranjare a materialelor utilizate; 
- Exerciții de sortare/așezare a obiectelor/instrumentelor în funcție de utilitate; 
Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
3.2. Utilizează experiența anterioară privind abilitățile practice/conduitele 
independente în activităţi cu caracter ergoterapeutic pentru creşterea încrederii în 
forţele proprii 
- Exerciţii de manipulare a veselei/tacâmurilor (farfurie, castron, cană, lingură, 

linguriţă); 
- Exerciţii de formare a deprinderilor de a mânca şi bea apă în condiţii de siguranţă; 
- Exerciții de preparare a unor mâncăruri simple, 
- Exerciţii de aranjare a fructelor/prăjiturilor pe farfurie; 
- Exerciţii de plantare/udare/curăţare de frunze uscate a florilor din clasă;  
- Exerciţii de aranjare a mesei în cantină; 
- Exerciţii de amenajare a unei mese festive „Ziua colegei”; 
- Exerciții pentru realizarea curățeniei în clasă/casă 
- Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile 

şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj).  
- Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea, cu cuvinte proprii, a 

produsului finit, acolo unde este posibil); 
- Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor (unde este posibil); 
Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
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Conţinuturi  
Domenii de conţinut Clasa a VII-a 
Elemente de explorare 
polisenzorială a lumii 
înconjurătoare 

Jocuri și exerciții de stimulare a tuturor simțurilor și 
analizatorilor implicați 

Formarea gesturilor 
manuale fundamentale şi a 
coordonării motrice 

Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei 
mişcării 
 

Tehnici de lucru, materiale 
şi instrumente de lucru 

Instrumente de lucru 
Materiale 
Acţiuni de manipulare a obiectelor 
Tehnici de lucru 

Produse simple decorative Etape 
Obiecte decorative 
Jocuri de construcţie 
Expoziţii 

Deprinderi de ordine şi 
igienă 

Activități de organizare a spațiului 
Acțiunea de realizare a ordinii și curățeniei  
Activități de îngrijire a obiectelor personale : jucării 
,obiecte de uz personal ,  rechizite , haine , încălțăminte  

Activităţi cu caracter 
ergoterapeutic 

Activități gospodărești cu caracter ocupațional 
Etape 
Obiecte decorative 
Jocuri de construcţie 
Expoziţii 
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CLASA a VIII a 
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare  
1. Manifestarea abilităţilor psihomotrice generale în  interacțiunea cu   mediul 
înconjurător 

Clasa a VIII-a  
1.1. Recunoaște obiectele și fenomenele din mediului înconjurător prin utilizarea  
senzațiilor și percepțiilor 
Exerciţii de explorare şi descoperire a obiectelor din mediul şcolar: 
- Jocuri de descoperire a unor obiecte: „Unde-i mingea?”, „Caută maşina”, „Cutia cu 

surprize”. 
Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor, perceptibile pe baza 

simţurilor: 
- Jocuri de discriminare vizuală: „Arată balonul!”, „Dă-mi floarea!”, „Ia cana!”; 
- Jocuri de discriminare auditivă: „Cum face?”, „Ce se aude?”; 
- Jocuri de discriminare gustativă: „Gustă şi ghiceşte!”, „Magie dulce”, „Coşul cu 

fructe”; 
- Jocuri de discriminare olfactivă: „Mirosuri plăcute/mirosuri neplăcute”; 
- Jocuri de discriminare tactilă: „Atinge blăniţa”, „Atinge peria”. 
Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
1.2. Utilizează valențele  psihomotricităţii în activitatea de învățare 
 Exerciţii de identificare-discriminare a elementelor componente ale schemei corporale 
proprii/ ale celorlalţi: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Arată capul/mâna/piciorul ... tău!”, „Arată 

capul/mâna/ piciorul ... colegului/păpuşii”, Exerciţii de fixare a pieselor (ce reprezintă 
părţi ale corpului) în incastru. Exerciţii în oglindă. 

Exerciţii de identificare a diferenţelor de gen:  
- Exemple de activităţi: „Arată fata!”, „Arată băiatul!”; 
- Utilizarea imaginilor (două sau mai multe de acelaşi fel) „Potriveşte băiatul!”, 

„Potriveşte fata!”. 
Exerciţii de apreciere a mărimii obiectelor:  
- Exemple de activităţi de învăţare: „Maşina mare-maşina mică”, „Bila mare-bila mică”. 
Exerciţii de grupare a obiectelor în plan obiectual şi/sau imagistic după mărime: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Pune în coş mingile mari!”.  
Exerciţii de identificare a culorilor: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Măr roşu”, „Pară galbenă”. 
Exerciţii de grupare în plan obiectual şi/sau imagistic după culoare:  
Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale:  
- Exemple de activităţi de învăţare: „Stai pe scaun!”, „Intră în căsuţă!”, „Aşează-te pe 

covor!”, „Vino sub umbrelă!”, „Pune cana pe masă!”. 
 Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
Notă: Se pot folosi şi CD-uri educaţionale. 
1.3. Folosește gesturile manuale fundamentale şi  coordonările psihomotrice în  
timpul activităților ocupaționale 
Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcării: 
- Exerciţii de punere a mărgelelor într-o cutie; 
- Exerciţii de punere a paielor pentru suc într-un borcan; 
- Exerciţii de introducere a unei mingi într-un coş; 
- Exerciţii de prindere a unei mingi (mare/mică); 
- Exerciţii de turnare a apei din sticlă într-un pahar; 
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Clasa a VIII-a  
- Exerciţii de mişcare (dans) într-un cerc; 
- Exerciţii de înşirare a elasticelor pe un şnur/sârmă; 
- Exerciţii de fixare a pieselor în incastre; 
- Exerciţii de fluturare a unei eşarfe; 
- Exerciţii de scuturare a unei eşarfe; 
- Exerciţii de prindere corectă a instrumentelor de scris; 
- Exerciţii de amestecare a boabelor(de fasole, porumb, orez) dintr-o cutie; 
- Exerciţii de scoatere a unui peştişor din plastic dintr-un vas cu apă; 
- Exerciţii de trasare a unor cercuri şi linii în aer/pe bancă; 
- Exerciţii de împachetare/despachetare a cadourilor/obiectelor de îmbrăcăminte; 
- Exerciţii de imitare a diferitelor gesturi; 
- Exerciţii de prindere a cârligelor de rufe pe marginea unei farfurii din carton; 
- Exerciţii de frământare a plastilinei, spumei modelatoare; 
- Exerciţii de asamblare a cuburilor/pieselor puzzle; 
- Exerciţii de înnodare/deznodare; 
- Exerciţii simple de decupare, lipire; 
- Exerciţii simple de îndoire şi lipire. 
Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
 
2. Realizarea unor produse simple și utile pentru creșterea autonomiei personale 

Clasa a VIII-a 
2.1. Utilizarea materialelor şi instrumentelor de lucru în mod adecvat  
- Exerciţii de folosire a diverselor instrumente de lucru (creion, culori, pensulă, 

foarfecă, şablon); 
- Exerciţii de utilizare a materialelor de lucru (plastilină, spumă modelatoare, hârtie 

glace, lipici, acuarele, obiecte din natură). 
Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
2.2. Consolidarea tehnicilor de lucru pentru a efectua independent anumite 
sarcini/activităţi 
Activităţi de expresie grafo-plastică: 
- Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălituri în diverse direcţii, cercuri, linii (drepte, 

curbe, oblice); 
- Desene figurative: „Gardul”, „Oul”, „Nisipul”. 
Activităţi de abilitare manuală: 
- Exerciţii elementare de rupere/lipire/mototolire hârtie glace; 
- Exerciţii de pliere a hârtiei; 
- Exerciţii de modelare plastilină şi spumă modelatoare (mişcări translatorii, circulare, 

apăsare, adâncire cu ajutorul degetului mare); 
- Exerciţii de deschidere/închidere a capacului de la borcan, a dopului de la sticlă; 
- Exerciţii de lipire a diferitelor imagini pe o hârtie; 
- Exerciţii de decupare (fără un contur anume şi după contur); 
- Exerciţii de expresie plastică (colorare/pictură după model). Dactilopictură; 
- Exerciţii de trasare a unui contur după şablon. 
Expoziţii; 
Activităţi de expresie muzicală; 
- Învăţarea unor cântece cu conţinut repetitiv; 
- Exerciţii de asociere a cântecelor cu o mimică adecvată; 
- Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Degeţelele”, „Oac-oac”, „Alunelu”, „Bate vântul, 

frunzele”, „Dacă vesel se trăieşte”); 
- Audiţii muzicale; 
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Clasa a VIII-a 
Concursuri. 
2.3. Realizează produse simple ca formă de exprimare a personalităţii 
- Exerciţii de observare dirijată a modelelor, a etapelor/operaţiilor de realizare a unor 

produse simple. 
- Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ; 
- Exerciţii de ordonare şi verbalizare (unde este posibil) a operaţiilor; 
- Exerciţii de confecţionare a unor produse: puzzle, lipitură simplă, „Barca”, „Coiful”, 

„Solniţa”; modelare („Omul de zăpadă”); colaje („Vaza cu flori”, „Copacul”), compoziţii 
din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”, „Strugurele”, „Fluturele”); 

- Jocuri de construcţie şi asamblare.  
Concursuri; 
Expoziţii; 
- Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii; 
Activităţi practice de realizare a unor obiecte după model (cu sprijin). 
 
3. Manifestarea unor conduite ergoterapeutice independente pentru integrare 
socială 

Clasa  a VIII-a  
3.1. Consolidarea deprinderilor de ordine și curățenie în bancă/clasă în vederea 
adaptării la viaţa cotidiană 
 - Exerciţii de spălare/ştergere pe mâini; 
- Exerciţii de ştergere a băncii; 
- Exerciţii de aruncare a resturilor la coşul de gunoi; 
- Exerciţii de aranjare a obiectelor personale; 
- Exerciții de curățire a instrumentelor de lucru; 
- Exerciții de aranjare a materialelor utilizate; 
- Exerciții de sortare/așezare a obiectelor/instrumentelor în funcție de utilitate; 
Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
3.2. Utilizează experiența anterioară privind abilitățile practice/conduitele 
independente în activităţi cu caracter ergoterapeutic pentru creşterea încrederii în 
forţele proprii  
- Exerciţii de manipulare a veselei/tacâmurilor (farfurie, castron, cană, lingură, 

linguriţă); 
- Exerciţii de formare a deprinderilor de a mânca şi bea apă în condiţii de siguranţă; 
- Exerciții de preparare a unor mâncăruri simple, 
- Exerciţii de aranjare a fructelor/prăjiturilor pe farfurie; 
- Exerciţii de plantare/udare/curăţare de frunze uscate a florilor din clasă;  
- Exerciţii de aranjare a mesei în cantină; 
- Exerciţii de amenajare a unei mese festive „Ziua colegei”; 
- Exerciții pentru realizarea curățeniei în clasă/casă 
- Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile 

şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj).  
- Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea, cu cuvinte proprii, a 

produsului finit, acolo unde este posibil); 
- Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor (unde este posibil). 
Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii/ 
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Conţinuturi  
Domenii de conţinut Clasa a VIII-a 
Elemente de explorare 
polisenzorială a lumii 
înconjurătoare 

Jocuri și exerciții de stimulare a tuturor simțurilor 
și analizatorilor implicați 

Formarea gesturilor manuale 
fundamentale şi a coordonării 
motrice 

Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a 
preciziei mişcării 
 

Tehnici de lucru, materiale şi 
instrumente de lucru 

Instrumente de lucru 
Materiale 
Acţiuni de manipulare a obiectelor 
Tehnici de lucru 

Produse simple decorative Etape 
Obiecte decorative 
Jocuri de construcţie 
Expoziţii 

Deprinderi de ordine şi igienă Activități de organizare a spațiului 
Acțiunea de realizare a ordinii și curățeniei  
Activități de îngrijire a obiectelor personale: 
jucării,obiecte de uz personal,  rechizite, haine, 
încălțăminte  

Activităţi cu caracter 
ergoterapeutic 

Activități gospodărești cu caracter ocupațional 
Etape 
Obiecte decorative 
Jocuri de construcţie 
Expoziţii 
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CLASA a IX-a 
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare  
1. Manifestarea abilităţilor psihomotrice generale în  interacțiunea cu mediul 
înconjurător 

Clasa a IX-a  
1.1. Recunoaște obiectele și fenomenele din mediului înconjurător prin utilizarea  
senzațiilor și percepțiilor 
Exerciţii de explorare şi descoperire a obiectelor din mediul şcolar: 
- Jocuri de descoperire a unor obiecte: „Unde-i mingea?”, „Caută maşina”, „Cutia cu 

surprize”. 
Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor, perceptibile pe baza 

simţurilor: 
- Jocuri de discriminare vizuală: „Arată balonul!”, „Dă-mi floarea!”, „Ia cana!”; 
- Jocuri de discriminare auditivă: „Cum face?”, „Ce se aude?”; 
- Jocuri de discriminare gustativă: „Gustă şi ghiceşte!”, „Magie dulce”, „Coşul cu 

fructe”; 
- Jocuri de discriminare olfactivă: „Mirosuri plăcute/mirosuri neplăcute”; 
- Jocuri de discriminare tactilă: „Atinge blăniţa”, „Atinge peria”. 
Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
1.2. Utilizează valențele  psihomotricităţii în activitatea de învățare 
Exerciţii de identificare-discriminare a elementelor componente ale schemei corporale 
proprii/ ale celorlalţi: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Arată capul/mâna/piciorul ... tău!”, „Arată 

capul/mâna/ piciorul ... colegului/păpuşii”, Exerciţii de fixare a pieselor (ce reprezintă 
părţi ale corpului) în incastru. Exerciţii în oglindă. 

Exerciţii de identificare a diferenţelor de gen:  
- Exemple de activităţi: „Arată fata!”, „Arată băiatul!”; 
- Utilizarea imaginilor (două sau mai multe de acelaşi fel) „Potriveşte băiatul!”, 

„Potriveşte fata!”. 
Exerciţii de apreciere a mărimii obiectelor:  
- Exemple de activităţi de învăţare: „Maşina mare-maşina mică”, „Bila mare-bila mică”. 
Exerciţii de grupare a obiectelor în plan obiectual şi/sau imagistic după mărime: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Pune în coş mingile mari!”.  
Exerciţii de identificare a culorilor: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Măr roşu”, „Pară galbenă”. 
Exerciţii de grupare în plan obiectual şi/sau imagistic după culoare:  
Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale:  
- Exemple de activităţi de învăţare: „Stai pe scaun!”, „Intră în căsuţă!”, „Aşează-te pe 

covor!”, „Vino sub umbrelă!”, „Pune cana pe masă!”. 
 Concursuri 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
Notă: Se pot folosi şi CD-uri educaţionale. 
1.3. Folosește gesturile manuale fundamentale şi  coordonările psihomotrice în  
timpul activităților ocupaționale 
Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcării 
Exemple de activităţi de învăţare: 
- Exerciţii de punere a mărgelelor într-o cutie; 
- Exerciţii de punere a paielor pentru suc într-un borcan; 
- Exerciţii de introducere a unei mingi într-un coş; 
- Exerciţii de prindere a unei mingi (mare/mică); 
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Clasa a IX-a  
- Exerciţii de turnare a apei din sticlă într-un pahar; 
- Exerciţii de mişcare (dans) într-un cerc; 
- Exerciţii de înşirare a elasticelor pe un şnur/sârmă; 
- Exerciţii de fixare a pieselor în incastre; 
- Exerciţii de fluturare a unei eşarfe; 
- Exerciţii de scuturare a unei eşarfe; 
- Exerciţii de prindere corectă a instrumentelor de scris; 
- Exerciţii de amestecare a boabelor(de fasole, porumb, orez) dintr-o cutie; 
- Exerciţii de scoatere a unui peştişor din plastic dintr-un vas cu apă; 
- Exerciţii de trasare a unor cercuri şi linii în aer/pe bancă; 
- Exerciţii de împachetare/despachetare a cadourilor/obiectelor de îmbrăcăminte; 
- Exerciţii de imitare a diferitelor gesturi; 
- Exerciţii de prindere a cârligelor de rufe pe marginea unei farfurii din carton; 
- Exerciţii de frământare a plastilinei, spumei modelatoare; 
- Exerciţii de asamblare a cuburilor/pieselor puzzle; 
- Exerciţii de înnodare/deznodare; 
- Exerciţii simple de decupare, lipire; 
- Exerciţii simple de îndoire şi lipire. 
Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
 
2. Realizarea unor produse simple și utile pentru creșterea autonomiei personale 

Clasa a IX-a 
2.1. Utilizarea materialelor şi instrumentelor de lucru în mod adecvat  
- Exerciţii de folosire a diverselor instrumente de lucru (creion, culori, pensulă, 

foarfecă, şablon); 
- Exerciţii de utilizare a materialelor de lucru (plastilină, spumă modelatoare, hârtie 

glace, lipici, acuarele, obiecte din natură). 
- Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii  
2.2. Consolidarea tehnicilor de lucru pentru a efectua independent anumite 
sarcini/activităţi 
Activităţi de expresie grafo-plastică: 
- Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălituri în diverse direcţii, cercuri, linii (drepte, 

curbe, oblice); 
- Desene figurative: „Gardul”, „Oul”, „Nisipul”. 
Activităţi de abilitare manuală: 
- Exerciţii elementare de rupere/lipire/mototolire hârtie glace; 
- Exerciţii de pliere a hârtiei; 
- Exerciţii de modelare plastilină şi spumă modelatoare (mişcări translatorii, circulare, 

apăsare, adâncire cu ajutorul degetului mare); 
- Exerciţii de deschidere/închidere a capacului de la borcan, a dopului de la sticlă; 
- Exerciţii de lipire a diferitelor imagini pe o hârtie; 
- Exerciţii de decupare (fără un contur anume şi după contur); 
- Exerciţii de expresie plastică (colorare/pictură după model). Dactilopictură; 
- Exerciţii de trasare a unui contur după şablon. 
Expoziţii; 
Activităţi de expresie muzicală: 
- Învăţarea unor cântece cu conţinut repetitiv; 
- Exerciţii de asociere a cântecelor cu o mimică adecvată; 
- Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Degeţelele”, „Oac-oac”, „Alunelu”, „Bate vântul, 

frunzele”, „Dacă vesel se trăieşte”); 
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Clasa a IX-a 
- Audiţii muzicale. 
- Concursuri. 
2.3. Realizează produse simple ca formă de exprimare a personalităţii 
- Exerciţii de observare dirijată a modelelor , a etapelor/operaţiilor de realizare a unor 

produse simple. 
- Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ; 
- Exerciţii de ordonare şi verbalizare (unde este posibil) a operaţiilor; 
- Exerciţii de confecţionare a unor produse: puzzle, lipitură simplă, „Barca”, „Coiful”, 

„Solniţa”; modelare („Omul de zăpadă”); colaje („Vaza cu flori”, „Copacul”), compoziţii 
din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”, „Strugurele”, „Fluturele”); 

- Jocuri de construcţie şi asamblare.  
Concursuri; 
Expoziţii; 
- Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii; 
Activităţi practice de realizare a unor obiecte după model (cu sprijin). 
 
3. Manifestarea unor conduite ergoterapeutice independente pentru integrare 
socială 

Clasa  a IX-a  
3.1. Realizează ordinea și curățenia în bancă/clasă în vederea adaptării la viaţa 
cotidiană 
- Exerciţii de spălare/ştergere pe mâini; 
- Exerciţii de ştergere a băncii; 
- Exerciţii de aruncare a resturilor la coşul de gunoi; 
- Exerciţii de aranjare a obiectelor personale. 
- Exerciții de curățire a instrumentelor de lucru 
- Exerciții de aranjare a materialelor utilizate 
- Exerciții de sortare/așezare a obiectelor/instrumentelor în funcție de utilitate; 
Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
3.2. Manifestă abilități practice/conduitei independente în activităţi cu caracter 
ergoterapeutic pentru creşterea încrederii în forţele proprii  
-  Exerciţii de manipulare a veselei/tacâmurilor (farfurie, castron, cană, lingură, linguriţă); 
- Exerciţii de formare a deprinderilor de a mânca şi bea apă în condiţii de siguranţă; 
- Exerciții de preparare a unor mâncăruri simple, 
- Exerciţii de aranjare a fructelor/prăjiturilor pe farfurie; 
- Exerciţii de plantare/udare/curăţare de frunze uscate a florilor din clasă;  
- Exerciţii de aranjare a mesei în cantină; 
- Exerciţii de amenajare a unei mese festive „Ziua colegei”; 
- Exerciții pentru realizarea curățeniei în clasă/casă 
- Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile 

şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj).  
- Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea, cu cuvinte proprii, a 

produsului finit, acolo unde este posibil); 
- Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor (unde este posibil). 
Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520 bis/19.V.2021 763



Programa școlară TERAPIE OCUPAȚIONALĂ - Învățământ special gimnazial – Dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate 
25 

Conţinuturi  
Domenii de conţinut Clasa a IX-a 
Elemente de explorare 
polisenzorială a lumii 
înconjurătoare 

Jocuri și exerciții de stimulare a tuturor simțurilor și 
analizatorilor implicați 

Formarea gesturilor manuale 
fundamentale şi a coordonării 
motrice 

Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei 
mişcării 
 

Tehnici de lucru, materiale şi 
instrumente de lucru 

Instrumente de lucru 
Materiale 
Acţiuni de manipulare a obiectelor 
Tehnici de lucru 

Produse simple decorative Etape 
Obiecte decorative 
Jocuri de construcţie 
Expoziţii 

Deprinderi de ordine şi igienă Activități de organizare a spațiului 
Acțiunea de realizare a ordinii și curățeniei  
Activități de îngrijire a obiectelor personale : jucării 
,obiecte de uz personal ,  rechizite , haine , 
încălțăminte  

Activităţi cu caracter 
ergoterapeutic 

Activități gospodărești cu caracter ocupațional 
Etape 
Obiecte decorative 
Jocuri de construcţie 
Expoziţii 
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CLASA a X-a 
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare  
1. Manifestarea abilităţilor psihomotrice generale în  interacțiunea cu   mediul 
înconjurător 

Clasa a X-a  
1.1. Recunoaște obiectele și fenomenele din mediului înconjurător prin utilizarea  
senzațiilor și percepțiilor 
Exerciţii de explorare şi descoperire a obiectelor din mediul şcolar: 
- Jocuri de descoperire a unor obiecte: „Unde-i mingea?”, „Caută maşina”, „Cutia cu 

surprize”. 
Exerciţii de descoperire a proprietăţilor fizice ale obiectelor, perceptibile pe baza 

simţurilor: 
- Jocuri de discriminare vizuală: „Arată balonul!”, „Dă-mi floarea!”, „Ia cana!”; 
- Jocuri de discriminare auditivă: „Cum face?”, „Ce se aude?”; 
- Jocuri de discriminare gustativă: „Gustă şi ghiceşte!”, „Magie dulce”, „Coşul cu 

fructe”; 
- Jocuri de discriminare olfactivă: „Mirosuri plăcute/mirosuri neplăcute”; 
- Jocuri de discriminare tactilă: „Atinge blăniţa”, „Atinge peria”. 
Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
1.2. Utilizează valențele  psihomotricităţii în activitatea de învățare 
Exerciţii de identificare-discriminare a elementelor componente ale schemei corporale 
proprii/ ale celorlalţi: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Arată capul/mâna/piciorul ... tău!”, „Arată 

capul/mâna/ piciorul ... colegului/păpuşii”, Exerciţii de fixare a pieselor (ce reprezintă 
părţi ale corpului) în incastru. Exerciţii în oglindă. 

Exerciţii de identificare a diferenţelor de gen:  
- Exemple de activităţi: „Arată fata!”, „Arată băiatul!”; 
- Utilizarea imaginilor (două sau mai multe de acelaşi fel) „Potriveşte băiatul!”, 

„Potriveşte fata!”. 
Exerciţii de apreciere a mărimii obiectelor:  
- Exemple de activităţi de învăţare: „Maşina mare-maşina mică”, „Bila mare-bila mică”. 
Exerciţii de grupare a obiectelor în plan obiectual şi/sau imagistic după mărime: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Pune în coş mingile mari!”.  
Exerciţii de identificare a culorilor: 
- Exemple de activităţi de învăţare: „Măr roşu”, „Pară galbenă”. 
Exerciţii de grupare în plan obiectual şi/sau imagistic după culoare:  
Exerciţii de apreciere a poziţiilor spaţiale:  
- Exemple de activităţi de învăţare: „Stai pe scaun!”, „Intră în căsuţă!”, „Aşează-te pe 

covor!”, „Vino sub umbrelă!”, „Pune cana pe masă!”. 
 Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
Notă: Se pot folosi şi CD-uri educaţionale. 
1.3. Folosește gesturile manuale fundamentale şi  coordonările psihomotrice în  
timpul activităților ocupaționale 
Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a preciziei mişcării 
Exemple de activităţi de învăţare: 
- Exerciţii de punere a mărgelelor într-o cutie; 
- Exerciţii de punere a paielor pentru suc într-un borcan; 
- Exerciţii de introducere a unei mingi într-un coş; 
- Exerciţii de prindere a unei mingi (mare/mică); 
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Clasa a X-a  
- Exerciţii de turnare a apei din sticlă într-un pahar; 
- Exerciţii de mişcare (dans) într-un cerc; 
- Exerciţii de înşirare a elasticelor pe un şnur/sârmă; 
- Exerciţii de fixare a pieselor în incastre; 
- Exerciţii de fluturare a unei eşarfe; 
- Exerciţii de scuturare a unei eşarfe; 
- Exerciţii de prindere corectă a instrumentelor de scris; 
- Exerciţii de amestecare a boabelor(de fasole, porumb, orez) dintr-o cutie; 
- Exerciţii de scoatere a unui peştişor din plastic dintr-un vas cu apă; 
- Exerciţii de trasare a unor cercuri şi linii în aer/pe bancă; 
- Exerciţii de împachetare/despachetare a cadourilor/obiectelor de îmbrăcăminte; 
- Exerciţii de imitare a diferitelor gesturi; 
- Exerciţii de prindere a cârligelor de rufe pe marginea unei farfurii din carton; 
- Exerciţii de frământare a plastilinei, spumei modelatoare; 
- Exerciţii de asamblare a cuburilor/pieselor puzzle; 
- Exerciţii de înnodare/deznodare; 
- Exerciţii simple de decupare, lipire; 
- Exerciţii simple de îndoire şi lipire. 
Concursuri; 
 Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
 
2. Realizarea unor produse simple și utile pentru creșterea autonomiei personale 

Clasa a X-a 
2.1. Utilizarea materialelor şi instrumentelor de lucru în mod adecvat  
- Exerciţii de folosire a diverselor instrumente de lucru (creion, culori, pensulă, 

foarfecă, şablon); 
- Exerciţii de utilizare a materialelor de lucru (plastilină, spumă modelatoare, hârtie 

glace, lipici, acuarele, obiecte din natură). 
Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
2.2. Consolidarea tehnicilor de lucru pentru a efectua independent anumite 
sarcini/activităţi 
Activităţi de expresie grafo-plastică: 
- Exerciţii de divertisment grafic: mâzgălituri în diverse direcţii, cercuri, linii (drepte, 

curbe, oblice); 
- Desene figurative: „Gardul”, „Oul”, „Nisipul”. 
Activităţi de abilitare manuală: 
- Exerciţii elementare de rupere/lipire/mototolire hârtie glace; 
- Exerciţii de pliere a hârtiei; 
- Exerciţii de modelare plastilină şi spumă modelatoare (mişcări translatorii, circulare, 

apăsare, adâncire cu ajutorul degetului mare); 
- Exerciţii de deschidere/închidere a capacului de la borcan, a dopului de la sticlă; 
- Exerciţii de lipire a diferitelor imagini pe o hârtie; 
- Exerciţii de decupare (fără un contur anume şi după contur); 
- Exerciţii de expresie plastică (colorare/pictură după model). Dactilopictură; 
- Exerciţii de trasare a unui contur după şablon. 
Expoziţii; 
Activităţi de expresie muzicală; 
- Învăţarea unor cântece cu conţinut repetitiv; 
- Exerciţii de asociere a cântecelor cu o mimică adecvată; 
- Jocuri muzicale asociate cu mişcare („Degeţelele”, „Oac-oac”, „Alunelu”, „Bate vântul, 

frunzele”, „Dacă vesel se trăieşte”); 
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Clasa a X-a 
- Audiţii muzicale; 
Concursuri. 
2.3. Realizează produse simple ca formă de exprimare a personalității 
- Exerciţii de observare dirijată a modelelor, a etapelor/operaţiilor de realizare a unor 

produse simple. 
- Activitate de observare dirijată a exerciţiului demonstrativ; 
- Exerciţii de ordonare şi verbalizare (unde este posibil) a operaţiilor; 
- Exerciţii de confecţionare a unor produse: puzzle, lipitură simplă, „Barca”, „Coiful”, 

„Solniţa”; modelare („Omul de zăpadă”); colaje („Vaza cu flori”, „Copacul”), compoziţii 
din hârtie creponată mototolită („Curcubeul”, „Strugurele”, „Fluturele”); 

- Jocuri de construcţie şi asamblare.  
Concursuri; 
Expoziţii; 
- Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii; 
Activităţi practice de realizare a unor obiecte după model (cu sprijin). 
 
3. Manifestarea unor conduite ergoterapeutice independente pentru integrare 
socială 

Clasa  a X-a  
3.1. Realizează ordinea și curățenia în bancă/clasă în vederea adaptării la viaţa 
cotidiană 
- Exerciţii de spălare/ştergere pe mâini; 
- Exerciţii de ştergere a băncii; 
- Exerciţii de aruncare a resturilor la coşul de gunoi; 
- Exerciţii de aranjare a obiectelor personale; 
- Exerciții de curățire a instrumentelor de lucru; 
- Exerciții de aranjare a materialelor utilizate; 
- Exerciții de sortare/așezare a obiectelor/instrumentelor în funcție de utilitate;   
Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
3.2. Manifestă abilități practice/conduitei independente în activităţi cu caracter 
ergoterapeutic pentru creşterea încrederii în forţele proprii  
- Exerciţii de manipulare a veselei/tacâmurilor (farfurie, castron, cană, lingură, 

linguriţă); 
- Exerciţii de formare a deprinderilor de a mânca şi bea apă în condiţii de siguranţă; 
- Exerciții de preparare a unor mâncăruri simple, 
- Exerciţii de aranjare a fructelor/prăjiturilor pe farfurie; 
- Exerciţii de plantare/udare/curăţare de frunze uscate a florilor din clasă;  
- Exerciţii de aranjare a mesei în cantină; 
- Exerciţii de amenajare a unei mese festive „Ziua colegei”; 
- Exerciții pentru realizarea curățeniei în clasă/casă 
- Activităţi de dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile 

şi utilizarea lor în activităţi de bricolaj).  
- Exerciţii de comunicare a conţinutului lucrării (descrierea, cu cuvinte proprii, a 

produsului finit, acolo unde este posibil); 
- Exerciţii de apreciere a produsului activităţii colegilor (unde este posibil); 
Aprecierea/autoaprecierea (unde este posibil) activităţii. 
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Conţinuturi  
Domenii de conţinut Clasa a X-a 
Elemente de explorare 
polisenzorială a lumii 
înconjurătoare 

Jocuri și exerciții de stimulare a tuturor simțurilor și 
analizatorilor implicați 

Formarea gesturilor manuale 
fundamentale şi a coordonării 
motrice 

Exerciţii de dezvoltare a motricităţii fine şi a 
preciziei mişcării 
 

Tehnici de lucru, materiale şi 
instrumente de lucru 

Instrumente de lucru 
Materiale 
Acţiuni de manipulare a obiectelor 
Tehnici de lucru 

Produse simple decorative Etape 
Obiecte decorative 
Jocuri de construcţie 
Expoziţii 

Deprinderi de ordine şi igienă Activități de organizare a spațiului 
Acțiunea de realizare a ordinii și curățeniei  
Activități de îngrijire a obiectelor personale : 
jucării ,obiecte de uz personal ,  rechizite , haine , 
încălțăminte  

Activităţi cu caracter 
ergoterapeutic 

Activități gospodărești cu caracter ocupațional 
Etape 
Obiecte decorative 
Jocuri de construcţie 
Expoziţii 
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Sugestii metodologice 
Terapia ocupaţională contribuie la formarea şi menţinerea acelor deprinderi care 

ajută elevii cu dizabilităţi să dobândească independenţă în viaţa de zi cu zi şi să se 
integreze socio-profesional (între anumite limite). Potrivit Asociaţiei Americane de 
Terapie Ocupaţională (AOTA), pe lângă faptul că terapia ocupaţională are în vedere 
îmbunătăţirea stării de sănătate şi a stării de bine a individului, urmăreşte şi modul în 
care factorii psihologici, sociali şi de mediu afectează dezvoltarea şi capacitatea 
acestuia de a îndeplini anumite sarcini.  

Terapia ocupaţională include o serie de aspecte tehnice,  metodologice, centrate 
pe sprijinul acordat elevului  în rezolvarea, remedierea dificultăţilor (fizice şi/sau psihice) 
pe care le întâmpină. Metodele şi tehnicile folosite  pun un accent deosebit pe 
coordonare şi abilitate şi  au ca scop dezvoltarea abilităţilor cognitive, senzorio-motorii 
şi a celor din sfera socială.  

Activităţile desfăşurate în cadrul terapiei ocupaţionale includ: activităţi recreative 
(jocuri), lucrative şi de viaţă cotidiană. Acestea trebuie să fie interesante, stimulative, 
flexibile, variate, graduale, să confere siguranţă şi să poată fi executate de elevi. 
Activităţile se desfăşoară în special sub formă de jocuri (de manipulare a obiectelor, de 
construcţii, de mişcare, etc.) şi au rolul de a contribui la dezvoltarea armonioasă  a 
copilului. 

Terapia ocupaţională aplicată elevilor cu dizabilităţi intelectuale grave, severe 
şi/sau asociate are rezultate foarte bune prin rolul acesteia în a ajuta copiii să atingă 
potenţialul maxim de dezvoltare.   
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