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Proiect Erasmus+   2017-1-RO01-KA101-036904 „Școala incluzivă - o școală pentru fiecare” 
Perioada de desfășurare: 1 septembrie 2017 – 30 iunie 2019 
 

Plan de implementare 
aprilie 2018-iunie 2019 

 
Grup țintă: clase gimnaziale cu elevi cu cerințe educaționale speciale 
Cursul de formare: C2 „Creative methods in special needs education”, 3 participanți (2 profesori la clasele 
gimnaziale și 1 profesor învățământ primar), 7 zile în perioada 18 - 24 februarie2018, Barcelona, Spania. 
Furnizor „Pričalica” Croația. 
 

Nr.  
Crt. 

Activitatea Termen Resurse 
umane 

Indicatori de 
realizare 

Responsabil 

1 Identificarea claselor gimnaziale 
cu elevi cu cerințe educaționale 
speciale 

Martie 2018 Diriginții Lista elevilor cu 
cerințe 
educaționale 
speciale 

P.î.p. 
Valentina 
Morun 

2 Integrare prin joacă 
Utilizarea unor jocuri pentru o 
mai buna cunoaștere intre ei a 
elevilor. 
The Scream, The Card Game 

Aprilie-iunie 
2018 

Prof. Silvia-
Daniela 
Tobiaș,  
P.î.p. 
Valentina 
Morun 

Utilizarea cel puțin 
a unui joc de inter 
cunoaștere in 
cadrul fiecărei ore 
de curs 

Prof. 
Cristian Ion 
Roman 

3 Realizarea unui program de 
asistență psihopedagogică pentru 
elevii identificați 

Septembrie 
2018 

Prof. Silvia-
Daniela 
Tobiaș 
Psiholog 
școlar 

Existența 
programelor de 
asistență 
psihopedagogică 
pentru elevii 
identificați 

P.î.p. 
Valentina 
Morun 

4 Coregrafia mingilor 
Elevii aruncă mingi colegilor 
rostindu-le numele și ținând 
minte „calea” mingilor, la final 
mișcându-se. În cerc, elevii își 
spun numele, o calitate cu litera 
numelui lor , o mișcare și un 
țipăt, folosind apoi toate astea 
într-o coregrafie. 

Octombrie-
Noiembrie 
2018 

Elevii 
identificați 

Integrarea 100% a 
elevilor cu CES în 
activitățile de 
învățare 

Prof. 
Cristian Ion 
Roman 

5 Mă trag din... 
Elevii realizează poezii după un 
model dat, folosindu-se de 
imagini stilistice, auditive, 
olfactive, vizuale și realizează 
apoi portrete colegilor lor ce 
conțin cuvinte cheie ale 
trăsăturilor lor. 

Decembrie 
2018 – 
Ianuarie 
2019 

Prof. 
Cristian Ion 
Roman 
Prof. Silvia-
Daniela 
Tobiaș 
p.î.p. 
Valentina 
Morun 

Realizarea cel puțin 
a unei poezii și a 
unui desen în cadrul 
unei activități de 
învățare / 
săptămână 

Prof. 
Cristian Ion 
Roman 
Prof. Silvia-
Daniela 
Tobiaș 
 

6 Traducerea copiilor verzi 
Un copil se adresează celorlalți 

Februarie-
martie 2019 

Elevii 
identificați 

Realizarea cel puțin 
a unei poezii și a 

Prof. 
Cristian Ion 
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într-o limbă imaginară în timp ce 
altul traduce publicului. 
Tigrul bengal introduce ideea de 
tableau vivant (copiii vânează 
tigrul, dar când acesta se întoarce 
îi trimite la start pe cei pe care i-a 
văzut mișcându-se).  
Se lucrează pe povestea Copiilor 
verzi și se creează un tableau 
vivant. 

unui desen în cadrul 
unei activități de 
învățare / lună 

Roman 
Prof. Silvia-
Daniela 
Tobiaș 
 

7 Să fim verzi! 
Se repune în scenă tabloul viu al 
Copiilor verzi, de această dată cu 
narator, fiecare personaj 
intervenind cu propria opinie 
asupra problemei. Se creează 
hainele copiilor verzi din 
materiale reciclabile. 
La final, se creează poezii oarbe 
(elevii scriu câte un vers, putând 
vedea doar versul anterior celui 
pe care îl scriu) 

Aprilie-mai 
2019 

Elevii 
identificați 

Realizarea cel puțin 
a unei poezii și a 
unui desen în cadrul 
unei activități de 
învățare / lună 

Prof. 
Cristian Ion 
Roman 
Prof. Silvia-
Daniela 
Tobiaș 
 

8 Raport final al implementării 
cursului C2  

Iunie 2019 Toţi 
participanţii 
la proiect 

Raportul final Prof. Tobiaș 
Silvia-
Daniela 

 

 

Întocmit de  

Prof. Cristian Ion Roman 

 

 

Echipa de proiect,  

p.î.p. Morun Valentina  

prof. Tobiaș Silvia-Daniela  

p.î.p. Simionescu Marinela 

prof. Roman Ion Cristian  


