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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 

 
 

PROGRAM DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 
PENTRU ELEVII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

 

SCOPUL PROGRAMULUI 

Formarea și dezvoltarea unor atidudini și comportamente tolerante favorabile includerii copiilor cu CES în 
cadrul activităților instructive educative și a activităților extrașcolare din cadrul școlii 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 Consolidarea parteneriatului școală-familie prin activități informare și asistare psihopedagogică a 
părinților copiilor cu CES și a părinților copiilor din colectivele în care sunt integrați elevi cu CES; 

 Formarea și dezvoltarea unor atitudini tolerante în rândul elevilor prin activități școlare și extrașcolare; 
 Cultivarea unui climat școlar incluziv optim pentru dezvoltarea personalității și potențialului fiecărui 

copil. 

BENEFICIARI 

 Direcți: elevii cu CES, colegii elevilor cu CES, cadrele didactice, părinții . 
 Indirecți: elevii din cadrul școlii, cadrele didactice, părinții elevilor din cadrul școlii, membrii comunității 

locale. 

STRUCTURA PROGRAMULUI: 

Programul cuprinde:  

 1 activitate destinată părinților de la clasele unde sunt integrați elevi cu CES; 
 1 activitate destinată cadrelor didactice ce predau la clasele unde sunt integrați copii cu CES; 
 3 activități destinate colectivelor claselor unde sunt integrați copii cu CES. 

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: noiembrie 2018 – mai 2019 

Activitatea 1: clase gimnaziale - noiembrie 2018; clase primare – decembrie 2018 

Activitatea 2: clase gimnaziale - decembrie 2018; clase primare – ianuarie 2019 

Activitatea 3: clase primare și gimnaziale - februarie 2019 

Activitatea 4: clase primare și gimnaziale – aprilie 2019 

Activitatea 5: clase primare și gimnaziale – mai 2019 
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ACTIVITATEA 1 – Eu pentru copilul meu 

Grup țintă: părinții copiilor cu CES și părinții copiilor din clasele unde sunt integrați copii cu CES 

Obiective: 

 Să cunoască principalele caracteristici psihice ale copiilor în funcție de vârstă și de particularitățile 
proprii ; 

 Să identifice posibile dificultăți ale copiilor în adaptarea și integrarea lor în grupul clasei și la activitățile 
educative; 

 Să identifice modalități prin care pot fi depășite aceste dificultăți pentru a-și ajuta copiii să-și dezvolte 
propriului potențial; 

 

Materiale: post-it; prezentare power-point, foi de flip-chart, markere. 

Durata: 60 min 

Structura activității: 

1. „Griji și gânduri bune” – la intrarea în sală fiecare părinte va alege o culoare și pe post-it-urile primite 
(în număr de 2) vor scrie: pe unul un gând bun, pozitiv și pe al doilea o îngrijorare. Post-it-ul cu gândul 
bun îl vor păstra, cel pe care au scris grija îl vor lipi pe o coală ce va fi păstrată la școală. Câțiva părinți 
vor împărtăși gândurile bune pe care le-au scris 

2. Caracteristicile copiilor – moderatorul va prezenta câteva caracteristici psihice și comportamentale 
specifice vârstei copiilor precum și caractersitici specifice copiilor cu CES integrați în colectivul școlar.  

3. „Dificultăți? Nu , provocări!” – în funcție de culoarea post-it-urilor, părinții vor forma grupuri 
așezându-se la mesele care au culoarea respectivă. Fiecare grup de părinți va avea ca sarcină să 
identifice, scriind pe o foaie de flipchart, care sunt eventualele dificultăți pe care le poate întâmpina 
copilul lor la școală, oferind și câteva soluții, propuneri de modalități prin care își pot ajuta copilul să 
depășească aceste dificultăți. Fiecare grup va prezenta propria muncă și se va putea observa că unele 
dificultăți ale copiilor cu CES sunt comune cu ale celorlați copii și că soluțiile găsite se pot aplica pentru 
toți copiii. 

4. În loc de încheiere – se concluzionează rezultatele activității și fiecare participant poate să precizeze cu 
ce gând pleacă acasă (poate fi diferit față de cel notat la începutul activității). 
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ACTIVITATEA 2 – CE Soluții? 

Grup țintă: cadrele didactice ale copiilor cu CES . 

Obiective: 

 Să cunoască principalele caracteristici psihice ale copiilor în funcție de vârstă și de particularitățile 
proprii ; 

 Să identifice posibile dificultăți în activitatea instructiv educativă cu elevii cu; 
 Să identifice modalități prin care pot fi depășite aceste dificultăți pentru a ajuta copiii să-și dezvolte 

propriul potențial; 

 

Materiale: post-it; prezentare power-point, foi de flip-chart, markere. 

Durata: 60 min 

Structura activității: 

1. „Griji și gânduri bune” – la intrarea în sală fiecare participant va alege o culoare și pe post-it-urile 
primite (în număr de 2) vor scrie: pe unul un gând bun, pozitiv și pe al doilea o îngrijorare. Post-it-ul cu 
gândul bun îl vor păstra, cel pe care au scris grija îl vor lipi pe o coală ce va fi păstrată la școală. Câțiva 
participanți vor împărtăși gândurile bune pe care le-au scris 

2. Caracteristicile copiilor – moderatorul va prezenta câteva caracteristici psihice și comportamentale 
specifice copiilor cu CES integrați în colectivul școlar.  

3. „Dificultăți? Nu , provocări!” – în funcție de culoarea post-it-urilor, cadrele didactice vor forma grupuri 
așezându-se la mesele care au culoarea respectivă. Fiecare grup va avea ca sarcină să identifice, scriind 
pe o foaie de flipchart, care sunt eventualele dificultăți pe care le pot întâmpina în activitatea didactică, 
oferind și câteva soluții, propuneri de modalități prin să depășească aceste dificultăți. Fiecare grup va 
prezenta propria muncă și se va putea observa că că soluțiile găsite se pot aplica pentru toți copiii. 

4. În loc de încheiere – se concluzionează rezultatele activității și fiecare participant poate să precizeze cu 
ce gând pleacă acasă (poate fi diferit față de cel notat la începutul activității). 
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ACTIVITATEA 3 – Diferențele asemănătoare 

Grup țintă: colectivele claselor de elevi unde sunt integrați copii cu CES . 

Obiective: 

 Să identifice asemănări și deosebiri între oameni; 
 Să valorizeze pozitiv diversitatea; 
 Să aprecieze propriul potențial și aportul pe care fiecare îl poate avea la colectivul clasei 

 

Materiale: fișa „Diferențe asemănătoare”. 

Durata: 50 min 

Structura activității: 

1. Joc introductiv 
2. Diferențele asemănătoare – fiecare elev va primi fișa „Diferențe asemănătoare” pe care o vor 

completa. Dacă e nevoie le putem explica faptul că diferențele nu sunt defectele sau lucrurile rele pe 
care le pot face oamenii ci se referă la calitățile care fac ca o persoană să fie unică. După ce fiecare elev 
a terminat de completat, vor fi grupați în perechi și își vor compara răspunsurile. Pot face acest lucru cu 
încă 2 sau 3 colegi. 

Întrebări pentru discuții: 

1. La ce categorii aveți aceleași răspunsuri ca și ceilalți? 
2. În ce fel sunteți asemănători cu ceilalți copii cu care ați vorbit? 
3. În ce fel sunteți diferiți de ceilalți cu care v-ați comparat fișele? 

 

3.  Joc de încheiere 
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Fișa de lucru –„Diferențe asemănătoare” 
 
Numele______________________________ 
 
Completează în coloane asemănări și deosebiri ale propriei persoane în raport cu categoriile de mai jos. 
 

CATEGORIA ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI 
Un membru al familiei  
...................................... 

Trei asemănări între mine și 
...................... sunt: 
1.____________________ 
2.____________________ 
3.____________________ 

Trei deosebiri între mine și 
............................... sunt: 
1._____________________ 
2._____________________ 
3.______________________ 
 

Prieteni  Trei asemănări între mine și 
...................... sunt: 
1.____________________ 
2.____________________ 
3.____________________ 
 

Trei deosebiri între mine și 
............................... sunt: 
1._____________________ 
2._____________________ 
3.______________________ 

 Trei asemănări între mine și 
...................... sunt: 
1.____________________ 
2.____________________ 
3.____________________ 
 

Trei deosebiri între mine și 
............................... sunt: 
1._____________________ 
2._____________________ 
3.______________________ 
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ACTIVITATEA 4 – De aceeași parte a drumului 

Grup țintă: colectivele claselor de elevi unde sunt integrați copii cu CES . 

Obiective: 

 Să identifice asemănări și deosebiri între oameni; 
 Să valorizeze pozitiv diversitatea; 
 Să-și dezvolte toleranța și acceptarea fiecărei persoane. 

 

Materiale: mult spațiu – sala de sport. 

Durata: 50 min 

Structura activității: 

1. Joc introductiv 
2. De aceeași parte a baricadei – toți elevii vor sta în mijlocul încăperii unde este delimitat cu bandă 

adezivă un drum. Atunci când moderatorul prezintă diverse calități sau situații, elevii care au aceste 
calități vor trece în partea dreaptă a drumului, cei care nu le au vor trece în partea stângă a 
drumului.atunci când vor trece pe una din părțile drumului li se cere elevilor să privească cine mai 
este de acceași parte cu ei (vezi Anexa). 
Întrebări pentru discuții: 
Au fost de aceeași parte a drumului tot timpul aceeași elevi? De ce nu? 
Prin ce se aseamănă toți elevii din clasa noastră? 
Ce face ca fiecare dintre elevii clasei să fie diferiți? 
Ce este greșit în a spune că unii oameni nu sunt la fel de buni ca alții? etc 
 

3. Joc de încheiere 
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Anexă 
Cereți elevilor să treacă de partea dreaptă a drumului dacă: 

 Au fost răciți anul acesta 
 Au un frate sau o soră mai mic/ă 
 Au un animal de companie 
 Își iubesc părinții foarte mult 
 Merg cu rolele 
 Le place să cânte 
 Merg la aceeași școală 
 Joacă „Ascunselea” 
 Locuiesc la 2 străzi de școală 
 Se înfurie ușor 
 Poartă ochelari 
 Le place înghețata 
 Le place să stea treji până noaptea târziu 
 Nu inteleg glumele/ bancurile 
 Au nevoie de mai mult timp de gândire pentru a răspunde la întrebări  
 Poartă un ceas la mână 
 Se spală pe dinți de cel puțin două ori pe zi 
 Etc 
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ACTIVITATEA 5 – Turnul Babel 

Grup țintă: colectivele claselor de elevi unde sunt integrați copii cu CES . 

Obiective: 

 Să identifice efectele pe care le poate avea etichetarea; 
 Să valorizeze pozitiv diversitatea; 
 Să-și dezvolte toleranța și acceptarea fiecărei persoane. 

 

Materiale: cartonașe cu mesaje, bandă adezivă. 

Durata: 50 min 

Structura activității: 

1. Joc introductiv 

2. Turnul Babel – fiecărui copil îi va fi lipit un cartonaș cu un mesaj pe spate. Mesajele pot fi 
următoarele :  

 Zîmbește-mi 

 Încruntă-te la mine 

 Spune-mi că nu știu nimic 

 Ascultă tot ce îți spun fără să spui nimic. 

 Fă tot ce îți spun 

 Schimbă mereu subiectul 

 Nu asculta nimic din ce îți spun 

 Vorbește cu mine ca și cum aș avea 4 ani 

Elevii vor fi împărțiți în grupe de câte 4 sau 6 și vor avea ca sarcină de grup să relizeze o statuie umană 
despre o situație în care cineva ajută pe alcineva (ex. copiii ajutând părinții la curățenie în casă, copii care o 
ajută pe o bătrânică să traverseze o stradă aglomerată, etc). Fiecare grup va discuta ce statuie vor face și 
fiecare ce rol va avea. Grupul trebuie să lucreze împreună dar, FIECARE ELEV ÎI VA TRATA PE CEILALȚI AȘA CUM 
INDICĂ MESAJUL DE PE SPATELE PERSOANEI. După aprox 15 min, fiecare grupă va prezenta celorlalte grupuri 
statuia. După ce fiecare grupă prezintă statuia elevii vor avea voie să își scoată etichetele de pe spate. 

Întrebări: Cum v-ați simțit să fiți tratați într-un anumit fel? 
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În ce fel a influențat mesajul de pe spate productivitatea întregii grupe? 

Dacă nu ați fi avut acele etichete pe spate, grupul ar fi fost mai eficient? De ce da, dece nu? 

Oamenii, copiii folosesc etichete în viața de zi cu zi? 

Ce este rău în a pune etichete? 

Cum ați putea schimba părerea  unei persoane despre voi?(să scăpați de etichetă)  

Discuții: este posibil ca grupele să nu reușească să prezinte o statuie datorită faptului că mesajele de pe 
spatele lor au influențat comunicarea. Atunci când punem etichete influențăm comportamentul celorlalți 
oameni, ca și propriul nostru comportament. Felul în care îi tratăm pe oameni influențează relațiile noastre cu 
ei. 

 

3. Joc de încheiere 

 
 
 
 
 

Întocmit de,  
Psiholog școlar Boca Mioara 

 

Echipa de proiect,  

p.î.p. Morun Valentina  

prof. Tobiaș Silvia-Daniela  

p.î.p. Simionescu Marinela 

prof. Roman Ion Cristian  

 


