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Proiect Erasmus+   2017-1-RO01-KA101-036904 „Şcoala incluzivă - o şcoală pentru fiecare” 
Perioada de desfăşurare: 1 septembrie 2017 – 30 iunie 2019 
 

Plan de implementare noiembrie 2018 - iunie 2019 
 

Grup ţintă: clasele primare cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale 
Cursul de formare: C4 „Creative methods in special needs education”, 3 participanţi (2 profesori 
învăţământ primar şi 1 profesor învăţământ gimnazial), 7 zile în perioada 30 septembrie 2018 – 6 
octombrie 2018, Larissa, Grecia. Furnizor „Pričalica” Croaţia. 
 

Nr. 
Crt. 

Activitatea Termen 
Resurse 
umane 

Indicatori de 
realizare 

Responsabil 

1. Identificarea claselor 
primare cu elevi cu cerinţe 
educaţionale speciale 

Noiembrie    
2018 

Profesorii 
înv. primar 

Lista elevilor cu 
cerinţe 
educaţionale 
speciale 

Prof. înv. 
primar 
Simionescu 
Marinela 

2. Integrare şi cunoaştere prin 
joc şi jocuri 
Utilizarea unor jocuri 
pentru o mai bună 
cunoaştere între ei a 
elevilor: Counting 1, 2, 3: 
Sound@Movement; Rythm 
machine; Interactive Story;  
The Scream; The Card 
Game 

Noiembrie 
2018 

Elevi 
P.î.p. 
Simionescu 
Marinela 
P.î.p. 
Lazăr 
Luminiţa 
Prof. 
Huţanu Ana  

Utilizarea cel puţin 
a unui joc de 
intercunoaştere în 
cadrul fiecărei ore 
de curs 

Prof. înv. 
primar 
Lazăr 
Luminiţa 

3. Colective finger painting 
Elevii vor picta împreună, 
împărţiţi pe grupe, fără să 
vorbească între ei. Pictura va 
fi cu atât  mai interesantă cu 
cât niciunul nu va şti ce va 
ieşi în final. Se vor folosi 
mai multe culori şi se va 
pleca de la un text – suport. 

Noiembrie 
2018 

Elevii 
identificaţi 

Integrarea 100% a 
elevilor cu CES în 
activităţile de 
învăţare 

Prof. înv. 
primar 
Simionescu 
Marinela 

4. What card is missing 
2/3 elevi sunt solicitați să 
ţină cardurile flash şi apoi se 
citește cuvântul de pe card. 
Apoi, elevii întorc cărţile 
departe de ceilalţi copii din 
clasă. Unul sau mai mulți 
copii îşi arată cărţile. Acum 
e momentul în care trebuie 
să ghicească cartea rămasă 
care nu se afişează. 
Elevii trebuie să descopere 
în echipe. 

Decembrie 
2018 – 
Ianuarie 
2019 

Elevi 
Prof.înv. 
primar 
Simionescu 
Marinela 
Prof. înv. 
Primar 
Lazăr 
Luminiţa 
Prof. 
Huţanu Ana 

Realizarea cel 
puţin a unei 
activităţi de 
învăţare / 
săptămână 

Prof. înv. 
primar 
Simionescu 
Marinela 
Prof. înv. 
primar 
Lazăr 
Luminiţa 
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5. How many uses can you find 

for this umbrela 
La această activitate copiii 
trebuie să mimeze ce pot 
face cu o umbrelă când 
aceasta poate fi folosită în 
locul unui alt obiect. 
Pantomime circle 

Toţi jucătorii, cu excepţia 

unuia, se află într-un cerc; 

un jucător în mijloc. 

Jucătorul din mijloc închide 

ochii - iar restul grupului 

alege în linişte un lider. 

Jucătorul din mijloc îşi 

deschide ochii şi încearcă 

să-l ghicească pe lider prin 

acţiuni. Întregul grup 

urmează conducătorul, în 

tot ceea ce face. De îndată 

ce jucătorul de mijloc 

descoperă cine este liderul - 

jocul s-a terminat. 

Participanţii ar trebui să fie 

încurajaţi să fie la fel de 

specifici cu fiecare mişcare. 

Acest lucru este posibil 

numai dacă mişcările sunt 

clare, nu prea rapide şi dacă 

grupul "urmează 

conducătorul" cât mai rapid 

şi cât mai precis posibil. 

Yes/No chair 
Fiecare elev primește o 
bucată de hârtie. Pe tablă 
sunt scrise câteva întrebări 
incomplete da/ nu: Tu 
eşti...? Ai ... vreodată? Îţi 
place...? Poţi tu...? Elevii 
completează fiecare 
întrebare, dar în același 
timp încearcă să scrie 
întrebări care necesită un 

Februarie-
martie – 
aprilie 
2019 

Elevii 
identificaţi 

Realizarea cel 
puţin a unei poezii 
şi a unui desen în 
cadrul unei 
activităţi de 
învăţare / lună 

Prof. înv. 
primar 
Simionescu 
Marinela 
 
Prof. înv. 
primar 
Lazăr 
Luminiţa 
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răspuns "da" de la alţi elevi. 
Când toţi au terminat, 
profesorul strânge bucăţile 
de hârtie şi le amestecă. 
Apoi, se pun scaunele într-
un cerc şi elevii se așează 
pe scaune. Elevii trebuie să 
schimbe scaunele dacă 
răspund "da" la o întrebare. 
Profesorul citește o 
întrebare da /nu de pe una 
din bucăţile de hârtie care 
ar necesita un răspuns "da" 
de la unii elevi. Pe măsură 
ce elevii se ridică, scaunul 
este eliminat din joc. De 
asemenea, profesorul se 
poate aşeza pe un scaun, pe 
măsură ce elevii se ridică şi 
apoi este îndepărtat. 
Ultimul elev rămas în joc 
câştigă. 

6 Ateliere creative (desen, 
colaj, poster) 

Mai 2019 Elevi 
Cadre 
didactice 

Procese-verbale 
Fişe de activitate 
Fotografii de la 
activităţi 

Prof. înv. 
primar 
Lazăr 
Luminiţa 

7 Raport final al 
implementării cursului C4  

Iunie 2019 Toţi 
participanţii 
la proiect 

Raportul final Prof. 
Simionescu 
Marinela  

 

 

Întocmit de  

Prof. înv. primar Simionescu Marinela 

 

Echipa de proiect,  

p.î.p. Morun Valentina  

prof. Tobiaş Silvia-Daniela  

p.î.p. Simionescu Marinela 

prof. Roman Ion Cristian  


