
NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:  2020-1-RO01-KA101-079234 
GRANTUL APROBAT: 44760 EUR 

 

 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU  

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

”Paul Popescu Neveanu” 
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6 

 

 

 

 
 

GHID METODOLOGIC 

NEVOI SPECIALE ȘI EDUCAȚIE 

INCLUZIVĂ, 

EXPERIENȚA ITALIANĂ ÎN  

DEPĂȘIREA SEGREGĂRII 
 

 

 

 
TIMIȘOARA 

2022 

ARDELEAN 

ALINA 

DANCU 

DELIA 

IANOȘ 

COSMINA 

PANTALIR 

ILEANA 

 

NUȚAȘ-

VANCEA-

POP 

GABRIELA 

 

SCHEIBLING 

MIHAELA 



NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:  2020-1-RO01-KA101-079234 
GRANTUL APROBAT: 44760 EUR 

 

 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU  

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

”Paul Popescu Neveanu” 
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN  978-973-0-37342-4 
 

 

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea 

exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia 

Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi 

folosit conţinutul informaţiei. 

 



NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:  2020-1-RO01-KA101-079234 
GRANTUL APROBAT: 44760 EUR 

 

 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU  

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

”Paul Popescu Neveanu” 
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6 

 

 

 

 

 

                Ghidul următor a fost elaborat ca urmare a mobilității desfășurate în 

perioada 27.03.2022-03.04.2022, în Bologna, în cadrul Proiectului Șanse egale 

pentru toți  2020-1-RO01-KA101-079234, cursul Nevoi Speciale și Educația                  

Incluzivă , experiența italiană în  depășirea segregării, finanțat prin programul 

Erasmus Plus. 

 

 

                       Organizarea și coordonarea proiectului a fost realizată de: 

 

Prof. Novac Mioara 

 

Prof. Ivanescu Gabriela 

 

Prof. Verșigan Daniela 

 

Ec.Alexandru Nicoleta 

 

Inf. Verșigan Bogdan    

         

          Ghidul a fost realizat de: 

 

                    Prof. Ardelean Alina 

 

                    Prof. Ianoș Cosmina 

 

                    Prof. Pantalir Ileana Corina 

 

                    Prof. Nuțaș-Vancea-Pop Gabriela-Viorica 

 

                    Prof. Scheibling MihaelaTatiana 

 

                    Prof. Dancu Delia Alina 

 

 

 

 



NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:  2020-1-RO01-KA101-079234 
GRANTUL APROBAT: 44760 EUR 

 

 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU  

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

”Paul Popescu Neveanu” 
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6 

 

CUPRINS: 

Cuvânt înainte ..........................................................................................pg.4 

 CAPITOLUL I - NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL DE 

INCLUZIUNE ITALIAN 

 
I.1. Repere pentru o educație incluzivă de succes - articol realizat de prof.Dancu Delia 

Alina ..................................................................................................................................pg.5-6 

I.2. Educația incluzivă în Italia -articol realizat de prof.Pantalir Ileana .................pg.7-10 

I.3. Cooperarea cu părinții -articol realizat de prof.Pantalir Ileana  .......................pg.11-12 

             CAPITOLUL II – ACTIVITĂȚI PRACTICE 
 

II.1. Strategii și metode ce diferențiază cel mai bine - articol coordonat de prof.Ardelean 

Alina ..........................................................................................................................pg.13-22 

II.2. Bingo Empathy - articol realizat de prof. Dancu Delia Alina .........................pg.23-25                                  

II.3.  Stații de învățare -  articol realizat de prof. Ianoș Cosmina  ..........................pg.24-33 

III.4. Cursa incluzivă - articol realizat de prof.Ardelean  Alina..............................pg.34-36 

            CAPITOLUL III  ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI DE ÎNVĂȚARE 
 

III.1. Aspecte din timpul activităților de  învățare  și din cadrul vizitelor culturale din 

Italia articol realizat de prof. Nuțaș-Vancea-Pop Gabriela-Viorica și  prof.Scheibling Mihaela 

Tatiana.......................................................................................................................pg.37 

 III.2. Prezentarea imaginilor din timpul activităților interactive de la cursuri articol 

realizat de prof. Nuțaș-Vancea-Pop Gabriela-Viorica și prof.Scheibling Mihaela 

Tatiana.......................................................................................................................pg.38-42 

III.3. Incursiuni și vizite culturale în Italia articol realizat de prof. Nuțaș-Vancea-Pop 

Gabriela-Viorica și  prof.Scheibling Mihaela Tatiana..............................................pg.42-48 

III.4. Chestionar de feedback asupra modelului italian incluziv - articol realizat de prof. 

Nuțaș-Vancea-Pop Gabriela-Viorica și  prof.Scheibling Mihaela Tatiana ..............pg.49 

III.5. DISEMINARE - Cercul Pedagogic al Profesorilor Intineranți și de sprijin..pg.50 

Anexe .......................................................................................................................pg.51-62 

Bibliografie: ............................................................................................................pg.63 

 



NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:  2020-1-RO01-KA101-079234 
GRANTUL APROBAT: 44760 EUR 

 

 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU  

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

”Paul Popescu Neveanu” 
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6 

Cuvânt înainte  

 

Acest ghid își propune să împărtășească din experiența de învățare avută în mobilitatea 

de formare din Bologna, la cursul „Nevoi speciale și educație incluzivă, experiența italiană în 

depășirea segregării”, din cadrul proiectului ”Șanse egale pentru toti”, finanțat prin programul 

Erasmus+. În cadrul cursului am cunoscut și analizat modelul italian de educație incluzivă, 

am discutat strategii, metode de lucru și abordări pentru a combate segregarea elevilor cu 

nevoi speciale și pentru a-i include în educația de masă, am văzut cum funcționează educația 

incluzivă în Italia și cum este într-adevăr posibilă depășirea segregării elevilor cu nevoi 

speciale. 

Rolul acestui ghid este de a contribui la realizarea scopului  cursului la care am 

participat, anume acela de a promova excelența și incluziunea în educație, oferind 

profesorilor, directorilor, inspectorilor scolari, personalului educațional și factorilor de decizie 

politică cunoștințe și inspirație pentru a face din educația incluzivă o realitate în școala lor. 

Răsfoind acest ghid: 

Veți cunoaște principiile cheie, beneficiile și valorile educației incluzive.  

Aflați despre modelul italian de educație incluzivă de depășire a segregării și 

includerea elevilor cu nevoi speciale în educația de masă.  

Faceți cunoștință cu instrumentele și platformele TIC care sprijină și ușurează procesul 

de învățare al elevilor cu nevoi speciale; 

Cunoașteți și discutați strategii de predare și activități practice pentru a stimula 

participarea și a îmbunătăți învățarea elevilor cu nevoi speciale; 

Descoperiți puterea implicării de la egal la egal și a educației de la egal la egal; 

Faceți schimb de bune practici și puteți discuta provocările cu alți colegi din scoli. 
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CAPITOLUL I - NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL DE 

INCLUZIUNE ITALIAN 
 

I.1.Repere pentru o educație incluzivă de succes 
Articol realizat de prof.Dancu Delia Alina 

 

Educația incluzivă este aceea în care toți elevii, indiferent de dificultățile pe care le pot 

avea, sunt plasați în clase adecvate vârstei lor, care se află în școlile din cartierul lor, pentru a 

primi instruire de înaltă calitate, intervenții și sprijin care să le permită să aibă succes în 

cadrul curriculumului de bază (Bui, Quirk, Almazan și Valenti, 2010; Alquraini și Gut, 2012). 

Școala și clasa funcționează pe baza premisei că elevii cu dizabilități sunt la fel de 

competenți ca și elevii fără dizabilități. Prin urmare, toți elevii pot fi participanți cu drepturi 

depline în clasele lor și în comunitatea școlară locală. O mare parte a mișcării este legată de 

legislația conform căreia elevii primesc educație în cel mai puțin restrictiv mediu (LRE). 

Aceasta înseamnă că ei se află alături de colegii lor fără dizabilități în cea mai mare măsură 

posibilă, învățământul general fiind plasamentulde primă alegere pentru toți elevii (Alquraini 

& Gut, 2012). 

Educația incluzivă de succes se realizează în primul rând prin acceptarea, înțelegereași 

luarea în considerare a diferențelor și diversității elevilor, care pot include aspecte fizice, 

cognitive, academice, sociale și emoționale. 

 

Cum putem crea o clasă incluzivă: 

Educăm copiii în sensul: 
 

 Apartenenței la un grup, nu doar senzația de a fi prezent fizic în clasă, ci și sentimentul că 

aparțin acelui grup; 

 Sentimentul că implicarea copilului cu dizabilități este valoroasă și semnificativă 

pentru grup; 

 

Metode: 
 

 Îmbunătățirea abilităților copilului, pentru a-și cunoaște potențialul și pentru a 

crește ca și 

individ; 

 Îndepărtarea barierelor fizice care împiedică dialogul- crearea unui mediu 

favorabil incluziunii;

 Promovarea înțelegerii, toleranței și respectului reciproc prin activități 

comune între elevii cu și  fără dizabilități;

 Crearea interacțiunii individuale: trebuie să-i învățăm pe elevii noștri cum să 

fie empatici , prietenoși și atenți;
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Consecințele excluderii: 
 

 Emoționale: furie, anxietate, depresie, tristețe, gelozie - toate sunt crescute; 

 Cognitive: stimă de sine, controlul impulsurilor, performanță intelectuală- toate \                                  sunt în 

scădere 

 Sociale: anumite stereotipuri; 

 

Stereotipurile pot fi definite ca fiind gânduri simplificate și generalizări mentale ale unui 

grup de persoane atunci când presupunem că toți indivizii din acel grup au aceleași 

caracteristici. 

Prejudecățile sunt stereotipuri + emoții. Acestea pot fi pozitive sau negative, dar folosim 

adesea acest cuvânt pentru a descrie emoțiile negative puternice față de un anumit grup de 

persoane. 

Discriminarea este o prejudecată (stereotip + emoții) care duce la acțiune. Atunci când 

avem un stereotip negativ față de un anumit grup și avem emoții negative, atunci, dacă avem 

putere, este foarte probabil să discriminăm acel grup de persoane în multe feluri. 
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I.2. Educația incluzivă în Italia 

Articol realizat de prof.Pantalir Ileana 

„Educația incluzivă nu este un plus opțional, este o necesitate de bază. Trebuie să 

punem pe cei mai vulnerabili în centrul acțiunilor noastre pentru a obține o viață mai bună 

pentru toți”, a spus Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație.  

 

 

 

Statisticile demonstrează că elevii cu dificultăți de învățare din școlile segregate, care 

au nevoi speciale de educație, vor avea mai multe șanse să abandoneze școala mai devreme 

sau să aibă mai puține oportunități atunci când intră pe piața muncii. Includerea elevilor cu 

nevoi speciale în școlile de masă este un obiectiv important. Italia a fost un pionier în acest 
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domeniu și, cu doar 0,01% dintre elevii cu nevoi speciale în școli segregate, conduce țările 

UE în educația incluzivă. 

Scopul educației incluzive este de a răspunde nevoilor de învățare ale tuturor copiilor, 

oricare ar fi  acestea (fizice, cognitive, academice, sociale, emoționale...) 

 

 Educația incluzivă este garantată de Constituția Italiei. Italia este, până acum, singura 

țară europeană care a ajuns la  99,97% cu includerea cursanților cu dizabilități în învățământul 

de masă.  Nu există școli sau clase speciale în sistemul școlar italian (1977: desfiintarea 

tuturor școlilor speciale). Aproximativ  0,03% dintre elevii cu dizabilități participă la 

reabilitare în centre finanțate de serviciile locale de sănătate 

Legea 104/1992 este cadrul principal pentru toate problemele legate de handicap: 

garantează drepturi specifice persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora, prevede  

asistență, prevede integrarea deplină și adoptarea măsurilor de prevenire și  refacere 

funcțională, precum și de protecție socială, economică și juridică 

  Legea italiană recunoaște 3 tipuri de nevoi educaționale speciale (BES): 

 elevii cu dizabilități 

 elevii cu tulburări specifice de învățare (DSA): elevii cu dislexie, disgrafie, 

disortografie și discalculie  

 elevii cu alte probleme de învățare (obstacole lingvistice/culturale/sociale) 
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Organisme instituționale 

Există câteva organisme instituționale care se ocupă cu educația incluzivă in Italia. 

Grupul de lucru pentru incluziune (GLI) 

Este format din directorul (sau delegatul), profesorii curriculari și de sprijin,  părinții și 

reprezentanții consiliului școlar și pot folosi sfatul experților.  Funcțiile  acestora sunt 

articulate în CM 8/2013: 

-sondajul elevilor cu nevoi educaționale speciale 

-urmărește și documentează intervențiile educaționale puse în aplicare 

-sondajul  și evaluarea nivelului de incluziune școlară 

-pregătirea unei propuneri PAI (Planul Anual pentru Incluziune). 

Grupul operațional multidisciplinar (GO) 

Este format din profesori, profesori de sprijin, educatori, părinți și personal 

suplimentar, dacă este implicat (de ex. logoped, psiholog, …).  

Se întrunește doar pentru elevii cu dizabilități 

Are 3+ întâlniri (la început, la mijloc, la sfârșit și când este necesar) 

Discută planul educațional individualizat (PEI),  obiectivele, ideile și propunerile 

  Grup teritorial de incluziune (GIT) 

Este prezidat de un director și compus din: 

-3 directori;  

-2 profesori (1 pentru preprimar/primar și 1 pentru gimnaziu) nominalizați de  Biroul 

Regional de Educație 

Cuantifică resursele/profesorii suport care urmează să fie alocați fiecărei școli. 
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Planul anual de incluziune (PAI) 

 Este obligatoriu pentru fiecare  școală. 

 Este propus de GLI (grupul de lucru pentru incluziune). 

 Este aprobat de consiliul profesoral  

 Este trimis la oficiul regional de educație înainte de 30 iunie 

 

PEI (planul educational individualizat)/  PDP (planul didactic 

personalizat)-anexele 1și 2 

 Este un acord comun între profesori, instituții școlare, instituții sociale  de sănătate și 

familie. 

 Este un proiect educațional și didactic personalizat, proporțional cu  potențialul 

elevului, care definește toate suporturile și strategiile care pot  duce la atingerea 

succesului școlar al elevului. 

 Permite școlii să acționeze într-un mod comun cu familia și elevul în vederea 

planificării unui parcurs educational în concordantă cu  caracteristicile  învățării 

elevului. 

 Este o oportunitate importantă de a reflecta asupra persoanei, asupra punctelor sale 

forte, asupra dificultăților sale și asupra predării, dar este și o oportunitate pentru 

întreaga clasă de a aprofunda noi metode de predare 

PEI cuprinde 3 domenii principale 

1. Date personale, terapii și diagnostic evaluare neuropsihiatrică 

2. Profil funcțional dinamic cu un rezumat al observațiilor directe ale profesorului de 

sprijin 

3. Plan educațional care poate lua în considerare sau nu programa clasei; în funcție de 

nivelul dizabilităților există 3 posibilități: 

-Obiective complete 

-Obiective minime 

-Obiective diversificate 
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BES (nevoi educaționale speciale) -Sistemul italian de educație incluzivă 

 

 

I.3.Cooperarea cu părinții 

Articol realizat de prof.Pantalir Ileana 

 Este componenta cheie a educației incluzive: învățarea nu începe/se termină în sala de 

clasă 

  Profesorii trebuie să fie luminile călăuzitoare atât pentru elevi, cât și pentru părinți: 

ar trebui să ofere informații și idei despre cum părinții pot ajuta cel mai bine 

procesul de învățare al copilului lor. 

  Faceți părinții să înțeleagă că educația copilului lor continuă și acasă prin acțiuni 

complementare 

Principalele provocări 

 Mulți părinți pot refuza să recunoască problema 

 Chiar și atunci când recunosc problema, în general se simt pierduți sau confuzi, nu știu 

ce să facă sau cum pot ajuta 



 
 
 

NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:  2020-1-RO01-KA101-079234 
GRANTUL APROBAT: 44760 EURO 

 

 

 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU  

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

”Paul Popescu Neveanu” 
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6 

 Unii părinți cred că școala poate/trebuie să rezolve toate problemele 

Exemple de bună cooperare cu părinții 

 Tratați toți părinții - atât ai elevilor cu nevoi speciale cât și fără – ca egali. 

 Faceți întâlnire profesor-familie-elevi concentrându-vă pe abilitățile copilului 

 Nu vorbiți despre probleme: folosiți în schimb termenul îmbunătățiri ! 

 Sărbătorește! 

 Fă-i să înțeleagă că sunteți o echipă: profesorul trebuie să lucreze, elevul trebuie să 

muncească, familia trebuie să muncească. 

 Cereți părinților sugestii despre ceea ce funcționează acasă 

 Gândiți-vă la cel mai bun loc unde să-i întâlniți: biroul este cea mai bună locatie? 

 Organizați diferite momente de networking la școală 

 Invitați alți membri pozitivi ai familiei 

 Comunicare bună și feedback-uri regulate 

Sugestii pentru o bună cooperare cu familiile 

 Echipa de legătură cu familiile - pentru a ajuta părinții să obțină sprijinul potrivit cu 

tot ce se întâmplă în afara școlii și pentru a crea rețele și a colecta informații de la 

oameni care au experiențe și puncte de vedere diferite 

 Școala cu casă deschisă (Open House School) 

 Întâlniri cu părinții și profesorii/Întâlniri interactive -pentru a ajuta părinții să 

colaboreze cu profesorii în construirea activităților educaționale și în reflectarea 

asupra modului de îmbunătățire a procesului educațional 

 Cartea școlară de acasă -pentru a ajuta la comunicarea dintre părinți și profesori 

 Revizuire întâlniri  
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 Întâlniri de dezvoltare (mentor, elev, părinți) - pentru a încerca să găsim împreună 

soluții pentru probleme 

 

CAPITOLUL II – ACTIVITĂȚI PRACTICE 

 

II.1. Strategii și metode ce diferențiază cel mai bine 

Articol  realizat de prof.Ardelean  Alina 

Predarea - învăţarea   în şcoală a căpătat un caracter cu adevărat util, în sensul receptării  

profunde a nevoii de incluziune, astfel încât  să răspundă tot mai mult unor cerinţe reale ale 

vieţii, toți copii / elevii (în funcție de capacitatea lor ) să poată realiza o sarcină, să se simtă 

implicați. 

 Demersul didactic este necesar să fie mai flexibil decât în didactica tradiţională, astfel 

încât profesorul sau (unde este cazul ) profesorii să poată realiza acest lucru prin conceperea şi 

organizarea situaţiilor de învăţare, prin selectarea, combinarea şi diferențierea metodelor de 

lucru în funcţie de personalitatea  şi de specificul clasei cu care lucrează. 

Profesorul trebuie să fie un partener în învăţare, să intermedieze şi să faciliteze actul 

învăţării prin cooperare şi înţelegere, ajutându-i pe elevi să-și explice punctele de vedere 

proprii, formându-le acestora competenţe şi deprinderi practice. 

Diferențierea  metodelor  prin adaptare 

Diferențierea metodelor și cuprinderea lor în strategii didactice, clar conturate, trebuie să 

aibă în vedere transformarea elevului într-o persoană capabilă să-şi creeze propriile procese şi 

strategii de raţionament, utile pentru rezolvarea problemelor reale şi apropiate. Astfel, trebuie 

avute în vedere: diagnosticul (patologia), unde poate fi integrat (școala), echipa de profesori  

și, nu în ultimul rând, adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei. 

O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual ar trebui sa fie un grad mai mare de 

flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în 

funcţie de capacităţile sale de învăţare, să se facă posibilă adaptarea. 

Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, 

modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se realizez 

diferenţiat. 

Tipurile de metode folosite în educația incluzivă, sunt cele preluate din metodologia 

tradițională. Toate sunt cuprinse, integrate și adaptate - în mod diferențiat - conducând la 

STRATEGII EDUCAȚIONALE CU CARACTER INCLUZIV.                       

DIFERENȚIEREA ESTE CEA CARE ADUCE PLUSUL DE VALOARE. 
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Acest lucru vom arăta în cele ce urmează prin imagini din timpul activităților din Bologna, 

din școala noastră, cât și prin detalierea conținutului.  

       

Activitate  practică 

 Metode de predare ce diferențiază cel mai bine 

 

Subiectul: Metode de predare care diferențiază cel mai bine la clasele cu caracter incluziv 

Timp de lucru: 30- 45 min 

Echipe / grupe: (minim 2) formate din 2- 4 persoane 

Materiale utilizate: Post-it- uri/cartonașe, markere, coli flip chart, fișe (ce cuprind descrierea 

metodelor), pixuri coli A4. 

Scop: Îmbunătățirea diferențierii, utilizând în același timp metodele slabe 

Obiective: 

Participanții vor fi capabili: 

    - să identifice metodele pe care le-ar putea folosi și care diferențiază cel mai bine în procesul de 

predare la clasele cu caracter incluziv   

   -  să evalueze și să clasifice metodele de predare în funcție de capacitatea lor de diferențiere. 

    - să studiaze și să împărtășeasc metodele care diferențiază și să argumenteze care sunt  metodele 

de predare care nu diferențiază  parțial sau deloc 

    - să-și consolideze  conceptul de diferențiere și adapatare a metodelor folosite în procesul de 

predare la clasele cu caracter incluziv. 

Sarcini de lucru: 

Sarcina 1: Metode folosite în predare -  diferențierea lor - 15 min 

Le clasificăm, ținând cont de această caracteristică extrem de importantă la clasele incluzive, în 3 

categorii: A,B și C. 

Sarcina 2- Diferențiem metodele incluse în categoria C - 15 min 
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Proiectați modul de adaptare al metodelor cuprinse în categoria C, astfel încât să le putem diferenția 

și pe ele. 

 

Profesorul vorbește / Prelegere 

Profesorul oferă un conținut verbal, explicând și 
descriind etc, cu o prezentare video sau într-o sală 
media. 

 Profesorii întreabă  -  elevii răspund 

"Întrebare și răspuns" folosit în mod tradițional.  
Profesorul pune o întrebare, apoi elevii fie ridică 
mâna, fie strigă răspunsul. 

Profesorul demonstrează 

Profesorul le exemplifică elevilor cum să facă ceva.  
Aceasta ar putea fi o procedură practică.   

Acesta ar putea fi, de asemenea, să  arate 
studenților cum să facă ceva pe tabla Smart.   

De exemplu, un profesor care le arată elevilor cum 
să puncteze o propoziție sau să rezolve o problemă 
matematică. 

 Întrebările  profesorului cu "timp de așteptare" 

"Întrebare și răspuns" în perechi.  Profesorul pune o 
întrebare de tip gând- provocare sau cel puțin o 
întrebare deschisă și apoi lasă elevii să lucreze la 
acest lucru în perechi (timp de lucru un minut).  
Apoi, profesorul cere răspunsuri de la voluntari. 

Grupul Buzz  

Elevii lucrează într-un grup mic timp de câteva 
minute pentru a răspunde la o întrebare sau pentru 
a finaliza o sarcină.  Profesorul cere voluntarilor 
(elevilor care s-au oferit) să dea răspunsurile 
grupurilor lor. 

"Interogatoriu asertiv" 

Elevilor li se adresează o întrebare deschisă.  Elevii 
lucrează  individual, sau mai bine în perechi, timp de 
lucru  unu până la cinci minute. 

Profesorul îi întreabă pe elevi dacă au un răspuns.  
Dacă nu, se dă ajutor. 

Profesorul nominalizează elevii pentru a da 
răspunsurile (nu voluntari). 

Grupul Buzz (Stil Asertiv) 

Elevii lucrează într-un grup mic timp de câteva 
minute pentru a răspunde la o întrebare sau pentru 
a finaliza o sarcină.   

Profesorul întreabă grupurile dacă au un răspuns și îi 
ajută pe cei care nu au dat un răspuns sau nu cer 
ajutor. 

Profesorul nominalizează care dintre grupuri să dea 
răspunsurile (nu voluntarii)  

Elevii creează un pliant sau un poster 

Studenților li se oferă o "informare asupra design-
ului", cum ar fi "proiectați un prospect/afiș care 
arată principalele mijloace de asigurare a unei 
îngrijiri dentare eficiente" și lucrează singuri sau în 
perechi pentru a-l crea. 

 Discuție/Conversație condusă de profesor cu 
întreaga clasă 

Profesorul a adresat elevilor o întrebare și apoi 
studenții voluntari sau elevii nominalizați dau 

Sarcina individuală în scris pentru studenți/elevi 

Cursanții sunt rugați să scrie   un eseu , o temă sau 
ceva în mod similar în clasă sau pe cont propriu. 
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răspuns întregii clase.  Unii cursanți pot, de 
asemenea, să adreseze întrebări sau să aducă 
contribuții. 

 

 Vizionarea un videoclip sau film 

 Acest lucru implică doar vizionarea video sau film, 
nu este stabilită o altă activitate.  Cu toate acestea, 
ați putea analiza în grup modul în care această 
metodă ar putea fi diferențiată mai bine 

 Fișa de lucru / Worksheet 

Studenților li se oferă o foaie de lucru cu o serie de 
întrebări graduale: adică să înceapă ușor și să devină 
din ce în ce mai greu. 

 Analiza testului  

(Întrebări pe marginea testului de data trecută) 

Elevilor li se oferă o foaie de lucru cu o serie de 
întrebări, începând de la ușor din ce în ce mai greu. 

Teste și Quiz-uri 

Acesta este modul obișnuit de a realiza teste sau 
chestionare în care se pun întrebări și elevii răspund.  
Profesorul stabilește apoi răspunsurile corecte, iar 
elevii sau profesorul marchează răspunsurile 
elevilor.  

  Teste formative și chestionare 
Întrebările sunt adresate de profesor, iar elevii 
răspund. Elevii își marchează propriile răspunsuri din 
răspunsurile model oferite.  Elevii stabilesc ce 
întrebări au greșit și lucrează la acestea.   

Testul este dat din nou o zi/săptămână mai târziu, 
dar elevii realizează întrebările la care au dat 
răspuns greșit prima dată. 

 Experiment/"stil de rețetă" practic 

Elevilor li se dă o sarcină de făcut împreună cu 
materialele necesare și li se oferă, de asemenea, o 
descriere detaliată a modului de a face sarcina. 

 

Experiment/"stil practic de descoperire" 

Elevilor li se dă o sarcină de făcut, dar nu li se spune 
cum să o realizeze.  Elevii planifică modul cum se 
realizează, apoi verifică acest lucru cu profesorul 
înainte de a începe.  Studenții care nu pot lucra, nu 
știu cum să o facă primesc o foaie de ajutor în stil 
"rețetă" sau sunt ajutați într-un alt mod. 

 Elevii creează o foaie de prezentare 

Studenților li se oferă o "prezentare a proiectării", 
cum ar fi "proiectați o foaie de prezentare care 
rezumă principalele mijloace de asigurare a unei 
îngrijiri dentare eficiente" și lucrați singuri sau în 
perechi pentru a o crea. 

Practica elevilor în perechi 

Elevii lucrează în perechi la o sarcină scrisă de 
îndeplinit, ceea ce le cere să exerseze o abilitate 
demonstrată de profesor.  De exemplu, efectuarea 
de calcule, punctarea unei propoziții etc. 

Verificarea perechilor  

Elevii își verifică reciproc munca.  De exemplu, 
verificați calculele celuilalt, punctuația etc. după ce 
această lucrare a fost făcută individual. 
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Note pentru facilitator 

- Categorizarea metodei de predare depinde de modul exact în care este utilizată, astfel  

 Studii de caz 

Studenților li se oferă un studiu de caz cu întrebări 
graduale.  De exemplu,  Studenții de la 
Departementul de studiere a Afacerilor, după ce 
studiază marketingul, primesc strategia de 
marketing a unui mic hotel și li se pun întrebări 
despre aceasta.  Sunt incluse atât întrebări legate 
de măiestrie, cât și de dezvoltare. 

 Vizite sau vizitatori 

Studenții au realizat vizite adecvate sau au fost 
vizitatori, poate aranjarea aspectelor unei vizitei în 
sine (pregătirea evenimentului din ambele puncta 
de vedere). 

 

Sarcina - EXPLICAREA  

Matematică/științe: Elevii studiază exemple 
practice / applicate și apoi explică reciproc "cum ?" 
și "de ce ?" legat de această metodă.  

Alte subiecte: cursanții își explică reciproc punctele 
cheie ale unei lecții la sfârșitul acelei lecții. 

În ambele cazuri, profesorul dă apoi Explicaţii cu 
privire la model  

 Lectură 

Elevii citesc textele corespunzătoare.  Textele sunt 
date sau  dacă  le alegeți . 

 

 

 Cercetarea 

Studenților li se oferă un subiect de cercetare 

folosind cărți, internet, CDRom etc.  Cursanților li 

se pot da referințe sau li se poate cere să găsească ei 

înșiși materialul. 

Înțelegerea materialului de către elevi este apoi 

verificată cu un scurt test 

 Prezentarea studenților 

Cursanților li se oferă un subiect pe care să-l explice 

întregii clase.  Ei pot lucra singuri sau într-un grup 

mic pentru a pregăti, planifica și susține prezentarea.  

Materialele și planurile sunt verificate de profesor 

înainte de prezentare. 

 Descoperire ghidată 

 

Cursanților li se dă o întrebare sau o sarcină care 
trebuie să o rezolve singuri De exemplu, "Cum ar 
trebui să se deruleze întâlnirile de afaceri pentru a 
avea eficiență maximă?"   

Elevii își prezintă răspunsul 

Profesorul realizează comentarii argumentate pe 
marginea celor prezentate de elevi/studenți. 
Acesta, confirmă răspunsuri bune și adaugă ceea ce 
elevii au omis explicând acest lucru. 

 Altă metodă (vă rog menționați și descrieți) : 
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încât răspunsurile următoare sunt doar sugestii și presupun că metoda este utilizată într-un mod 

convențional.   

- Obiectivul sarcinii nu este de a obține "răspunsurile corecte", ci de a explora care metode  

diferențiază cel mai bine și cum să diferențieze mai bine.  Este deosebit de dificil de a fi fermi cu 

privire la metodele care ar trebui să se afle în categoria "B". 

- Rețineți că în categorii se folosește cuvântul "pot".  "Poate diferenția bine" nu este  

același lucru cu "diferențiază bine" în orice context și circumstanță.   

- Orice metodă, dacă nu este aplicată / folosită cum trebuie, nu va diferenția bine! 
Mențiuni : 

- Fiecare dintre următoarele sarcini se realizează cel mai bine în grupuri de doi până la  

patru membri . 

- În timpul îndeplinirii acestor sarcini se vor avea în vedere următoarele CONSIDERAȚII 

 CĂ "diferențiere" înseamnă "poate să se adapteze la: diferențele dintre elevi cu dizabilități diferite, 

al procesului de  învățare anterioare, a motivației etc.", înainte să le includeți într-o categorie . 

 

Sarcina 1: Metode folosite în predare și  diferențierea lor -15 min 

 Ce metode folosite în predare diferențiază cel mai bine? 

a. Vi se pun la dispoziție cartonașe care descriu metodele de predare utilizate în mod  

obișnuit.  Imaginați-vă că fiecare metodă este utilizată astfel încât nu mai are altă metodă asociată în 

cadrul procesului.  

În primul rând, eliminați acele metode pe care nu ați putea să le folosiți niciodată și adăugați 

metodele pe care le folosiți, dar care nu apar pe un card. 

b. Sarcina dvs. este să plasați fiecare metodă de pe cartonaș  într-una dintre următoarele categorii, 

presupunând că metoda de predare este doar ea utilizată, astfel: 

A. Poate diferenția bine 

B. Poate diferenția rezonabil 

C. Nu diferențiază bine 

c.  După ce ați finalizat de clasificat cartonașele, ordonați-le în funcție de particularitatea diferențierii, 

în cadrul fiecărei categorii, astfel, cele mai bune în stânga, cele care nu diferențiază bine în dreapta.  

Argumentați motivul pentru care ați plasat fiecare cartonaș  în categoria aferentă. 

Ce metode de predare diferențiază cel mai bine? 

- Așezați fiecare   metodă de predare de pe fișele de lucru la una dintre categoriile de mai  

jos 
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- Presupuneți că fiecare metodă de predare este utilizată doar ea (nu în combinație cu altă 

metodă) 

Considerați că "diferențiază" înseamnă că "se poate adapta la diferențele dintre elevi din cauza 

abilităților diferite, a învățării anterioare, a motivației etc.". 

 

A. Poate diferenția bine 

…………………………………………………………………………………………………..… 

B. Poate diferenția destul de bine 

…………………………………………………………………………………………………… 

C. Nu poate diferenția bine………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

ASTFEL REZULTĂ  care din metodele din tabelele utilizate: 

A. Pot diferenția bine 

- Chestionarea asertivă 

-  Buzz Group (stil asertiv) 

- Elevii creează un pliant sau un poster 

- Sarcină individuală în scris pentru elevi - depinde însă de sarcină! 

- Fișă de lucru 

-  Teste formative și chestionare 

- Experiment/ "stil de rețetă "practice 

- Elevii creează o broșură / poster 

- Teste și chestionare formative 

- Studii de caz 

- Vizite sau vizitatori 

- Sarcina - EXPLICARE 

- Prezentarea elevilor 

- Descoperire ghidată 

B. Pot diferenția rezonabil de bine 

- Întrebările profesorului cu timp de așteptare 

- Grupul Buzz 

- Practica elevilor în perechi 
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- Verificarea între colegi 

- Discuție cu întreaga clasă condusă de profesor 

- Cercetare - se descurcă mai bine dacă elevii slabi sau cei care nu lucrează bine sunt 

descoperiți și li se oferă ajutorul de care au nevoie. 

C. Nu diferențiază bine 

- Discuție cu profesorul/Lectura 

- Profesorul pune întrebări, elevii răspund 

- Profesorul demonstrează 

- Elevii urmăresc un videoclip sau un film 

- Întrebări de la examenele din foile de examen - deși acest lucru ar putea fi diferențiat  

dacă întrebările ar fi bine gradate și de dificultate variată, permițând tuturor elevilor să reușească și 

să fie stimulați. 

- Teste și chestionare 

- Experiment/practic "stil rețetă 

- Teste și chestionare 

- Lectură 

 

Sarcina 2: Cum puteți îmbunătăți modul de diferențiere în ceea ce  privește metodele de predare 

care nu se diferențiază bine? 

Pentru fiecare dintre metodele pe care le-ați plasat în categoria "C", decideți în grup cum 

puteți face ca diferențierea să fie mai bună dacă o utilizați împreună cu alte metode.  ASTFEL: 

Diferențiem metodele incluse in categoria C 

Cum puteți diferenția metodele de predare din categoria C prin adaptarea lor la context? 

Aceasta este o sarcină de aprofundare a diferențirii metodelor incluse in categoria C pentru echipele 

sau perechile de profesori. 

a. Gândiți-vă pentru un moment la ceea ce ați învățat sau ați decis astăzi despre cum să diferențiați 

eficient și pregătiți-vă să rezumați acest lucru.5 minute 

b. Spuneți echipei sau partenerului dvs. punctul dvs. de vedere 10 min. 

c. Argumentați și concluzionati la nivel de echipa 5 min (este necesar să realizati practic la sarcina3) 

Cum aprofundăm, adică realizăm DIFERENȚIEREA metodelor cuprinse în categoria  C? 

- În cele ce urmează se iau metodele care sunt adesea plasate în categoria C " nu  
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diferențiază bine" și se sugerează cum ar putea fi adaptate pentru a diferenția mai bine.  Sugestiile 

sunt discutabile - și depind de modul   în care este utilizată metoda și cum sunt puse în aplicare. 

 Exemplu: - "Discuția cu profesorul"  

- ar fi mai bine diferențiată dacă ar fi punctată cu întrebări și răspunsuri sau cu sesiuni  

scurte de lucru în grup, mai ales dacă întrebările ar fi de nivel înalt de dificultate și dacă s-ar acorda 

suficient timp de așteptare și ajutor pentru a permite tuturor elevilor să răspundă la întrebări. 

 

Posibilă rezolvare a sarcinii de lucru nr.2 

Discursul/Prelegerea profesorului:  

- poate fi îmbunătățit(ă) dacă este scurt(ă) și punctat(ă) cu întrebări și răspunsuri.  Acest  

lucru este deosebit de eficient dacă se folosesc întrebări de ordin înalt, cu timpi de așteptare lungi, și 

dacă se folosește abordarea de răspuns în "stil asertiv".   

- Mulți profesori "predau tot timpul la mijloc", dar este mai eficient să "predau la vârf" și  

"predau la bază" cel puțin o parte din timp.  De exemplu, un cadru didactic poate, uneori, să prezinte 

un punct de vedere provocator, iar alteori să afirme ceea ce este evident, sau să explice un punct 

într-un "mod simplist" - cu un avertisment că explicația a fost mai degrabă simplistă, dacă este 

necesar. 

Profesorul întreabă, elevii răspund:  

- combinați întrebările de măiestrie cu cele de dezvoltare; utilizați un "timp de așteptare"  

substanțial și aveți așteptări ridicate în ceea ce privește calitatea răspunsurilor; utilizați "întrebări 

asertive"; etc. 

Profesorul demonstrează:  

- Profesorul ar putea folosi întrebări de genul: "De ce fac așa?" "Ce s-ar întâmpla dacă aș  

face așa în loc să fac așa?". Etc.  De asemenea, profesorul le poate cere elevilor să "vorbească cu 

mine gândul unu": elevii îi dau apoi profesorului instrucțiuni cu argumente, iar profesorul urmează 

aceste instrucțiuni susținând punctele elevilor, dacă este necesar. 

Vizionarea unui videoclip sau un film: 

- Dați elevilor întrebări la care să răspundă filmul înainte de a-l proiecta.  Faceți ca unele  

întrebări să fie de măiestrie (să șlefuiască minim de noțiuni) și altele de dezvoltare. 

Analiza testului  

-  Întrebări de la testele parcurse- Dacă nu există întrebări ușoare, scrieți câteva și rugați  

elevii să le facă înainte de întrebarea de la lucrarea trecută.  Multe întrebări de examen se 

diferențiază bine, depinde de examen/test. 
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Teste și chestionare:  

Utilizați teste și chestionare formative. 

Experiment/pratică "stil rețetă":  

Folosiți "stilul de descoperire" sau stabiliți "sarcini de extindere" de dezvoltare pentru elevii care au 

parcurs "rețeta" în mod satisfăcător. 

Lectură:  

Dispuneți de o gamă de materiale diferențiate, inclusiv unele la un nivel inferior elevilor și altele care 

sunt aproape de nivelul superior.  Apoi lăsați elevii să aleagă sau, alternativ, prescrieți unele texte 

unor elevi. 

 

Sarcina 3  Scrieți câteva experimente pe care ați dori să le încercați 

- Realizati-le sub forma unui Plan de acțiune pentru  a vizualiza modul cum se va realiza diferențierea 

(aplicat) 15- 20 min 

- Planul care va fi realizat /schița va fi personalizat de fiecare echipa în parte, nu li se va da un model  
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II.2.Bingo Empatie 
 

Articol realizat de prof.Dancu Delia Alina 

 Bingo Empatie este o activitate care are ca scop înțelegerea importanței empatiei 

pentru o mai bună incluziune a elevilor și nu numai. 

      Ce este empatia și în ce fel se deosebește de simpatie…  

                                                                                                           Vizionați filmulețul: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw 

 

În timp ce simpatia este reacția suferinței celuilalt, empatia se referă la capacitatea noastră 

de a ne pune în locul celuilalt, pentru a-l înțelege. În cazul copiilor cu dizabilități, empatia se 

referă la a vedea lumea prin ochii lor, să le înțelegem sentimentele, să-i ajutăm să comunice și 

să înțeleagă ceea ce li se comunică, să-i apreciem ca pe niște ființe umane egale, fără să-i 

judecăm. 

Mai jos avem o listă cu atitudinile pe care le putem avea față de diferite persoane în 

diferite situații de viață. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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Atitudini posibile 

 

CONSILIERE CONSOLARE       SIMPATIZARE 

ONE-UPPING POVESTIRE   INTEROGARE 

EDUCARE ÎNCHIDERE       EXPLICARE 

CORECTARE   REPARARE        EMPATIZARE 

 

 

Sarcină de lucru: Alegeți atitudinea care vi se pare că se potrivește cel mai bine la 

fiecare din următoarele  situații: 

 

Reparare: 

A. Sunt îngrijorat că nu voi avea suficienți bani pentru a-mi plăti facturile luna aceasta.  

B. Îți voi împrumuta banii. 

 

One-upping: 

A. Uită-te la cicatricea mea de la accidentul de bicicletă. 

B. Asta nu-i nimic, ar trebui să o vezi pe cea pe care o am pe genunchi. 

 

Povestire: 

A. Am fost prins în trafic timp de 2 ore pe o vreme de 100 de grade și fără aer condiționat. 

B. Asta îmi amintește de momentul în care zborul nostru a fost întârziat, dar noi eram deja în 

cabină și nu ni s-a dat șansa să așteptăm afară și era atât de cald acolo... 

 

Consolare: 

A. Mă simt atât de tristă că fiul meu a fost trimis de instanță la un centru de dezintoxicare.  

B. Nu este vina ta, ești un părinte bun. Ați făcut tot ce ați putut. 

 

Simpatizare: 

A. Tocmai am primit raportul de laborator și a fost ceea ce mă temeam cel mai mult.  

B. Oh, săracul de tine. 

 

Empatizare: 

A. Am atât de multe de făcut astăzi.  

B. Înțeleg că te simți copleșit. 

 

Consiliere: 
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A. Mi-e frică să mă ridic și să vorbesc în fața oamenilor. 

B. Cred că ar trebui să te înscrii la un curs de vorbire în public. 

 

Interogare: 

A. Am încercat să scap de greutatea asta și mă simt frustrată.  

B. Când ai început să ai această problemă? 
 

Închidere: 

A. Mi-am pierdut locul de muncă. 

B. Înveselește-te, hai să mergem să mâncăm. 

 

Explicare: 

A. Sunt foarte supărat. Ai promis că vii la 11 și acum e trecut de miezul nopții. 

B. Motivul pentru care am întârziat este că a avut loc un accident pe autostradă și am fost 

prinși în trafic. 

 

Corectare: 

A. Sunt rănit din cauza a ceea ce i-ai spus mamei despre noul ei loc de muncă. 

B. Ei bine, de fapt am vrut să spun că este timpul ca ea să se odihnească și să se pensioneze. 

 

 

Educare: 

A. Prietenul meu a plecat la facultate la 3.000 de mile depărtare. 

B. Aceasta este o oportunitate pentru tine de a învăța riscurile angajării într-o relație la 

distanță. 
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II.3. Stații de învățare  

Articol realizat de prof. Ianoș Cosmina   

Diferențierea instrucțiunilor: 

● Diferențierea instrucțiunilor înseamnă adaptarea mediilor, a traseelor și a mijloacelor 

didactice, a  abordărilor didactice la nevoile, potențialele și așteptările celor care învață. 

Stiluri de învățare diferite = nevoi de învățare diferite 

Modalități de diferențiere a instrucțiunilor: 

Conform lui Tomlinson (1999), profesorii pot diferenția instruirea prin patru moduri: 

1. Conținutul 

2. Procesul 

3. Produsul 

4. Mediul 

 1. Conținut - ceea ce învață elevul 

 Cunoștințele elevilor în ceea ce privește subiectul lecției pot avea niveluri diferite (unii elevi 

sunt complet  nefamiliarizați cu conceptele, unii elevi pot avea o stăpânire parțială a lor.) 

Cum?  

Diferențiați conținutul prin proiectarea de activități pentru grupuri de elevi care să acopere 

diferite niveluri din taxonomia lui Bloom. 
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 2. Procesul - modul în care elevul învață 

Fiecare elev are un stil de învățare preferat și ar trebui să primească materialul de învățare în 

funcție de  

propriului stil. 

Nu toți elevii au nevoie de aceeași cantitate de sprijin din partea profesorului. 

Elevii pot alege să lucreze în perechi, în grupuri mici sau individual. 

Cum?  

Lucrați în perechi, grupuri mici sau individual; oferiți diferite tipuri de surse din care să învețe 

(video, texte..) 

 3. Produsul - modul în care elevul demonstrează rezultatele 

Produsul este ceea ce creează elevul la sfârșitul lecției pentru a demonstra stăpânirea 

conținutului. Acesta poate fi sub formă de teste, proiecte, rapoarte sau alte activități.  

Cum?  

Efectuați activități care demonstrează stăpânirea unui conținut educațional concept 

educațional într-un mod pe care elevul îl preferă, pe baza stilului de învățare. 

 4. Mediul - locul în care elevul învață 

Condițiile pentru o învățare optimă includ atât elemente fizice, cât și psihologice. Un mediu 

flexibil, amenajare flexibilă a sălii de clasă este esențială, încorporând diverse tipuri de 

mobilier și aranjamente pentru a sprijini atât munca individuală, cât și cea în grup. 

Cum?  

Exemple de un mediu de învățare sigur și favorabil:  

> Permiteți citirea temei în grupuri sau individual. 

> Discutați caracteristicile muncii în echipă și dezvoltați sentimentul de comunitate.  
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> Creați spații liniștite, fără distrageri. 

> Cultivați învățarea social-emoțională (SEL). 

Activitate: Stații de învățare 

Alegeți 2 dintre aceste stații de învățare în funcție de preferințele dumneavoastră. Mergeți la 

masă și începeți activitatea. Când ați terminat, treceți la următoarea masă pe care ați ales-o.  

● Masa CONȚINUT: Intră pe Thinglink, învață și testează-ți cunoștințele. 

● Masa PROCES: În grup, citiți textul și răspundeți la întrebările puse. 

● Masa PRODUSE: Urmăriți videoclipul . Apoi, răspundeți la întrebări în modul vostru 

preferat  

(un colaj, un desen, o înregistrare video, o povestire etc...) încărcând rezultatul pe Padlet. 

● Masa MEDIU: În grup, discutați întrebările din mijlocul documentului.  

Țineți evidența conversației voastre luând notițe pe hârtie. 

Instrucțiuni mai detaliate despre fiecare masă, sunt furnizate în exercițiul propriu-zis. 

BUN VENIT LA MASA „PRODUS”! 

 "Produsul" este ceea ce creează elevul la sfârșitul lecției pentru a demonstra 

stăpânirea conținutului. Fiecărui elev ar trebui să i se ofere posibilitatea să-și demonstreze 

înțelegerea prin crearea unui produs care să îi permită să performeze la cel mai bun nivel. 

1) Urmăriți acest videoclip: 



 
 
 

NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:  2020-1-RO01-KA101-079234 
GRANTUL APROBAT: 44760 EURO 

 

 

 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU  

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

”Paul Popescu Neveanu” 
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6 

 

                                                            http://vid.ly/8c1n7n 

2) După vizionarea videoclipului, răspundeți la întrebare în modul în care vă simțiți mai 

confortabil /cu care vă simțiți mai confortabil. Puteți face o înregistrare video/audio cu dvs. 

vorbind, puteți să scrieți răspunsul, puteți folosi metafore, puteți crea un colaj cu imagini și să 

explicați cum se leagă acestea de întrebare sau chiar să desenați o imagine a răspunsului 

….oricum preferați! 

Gândiți-vă la o greșeală recentă pe care ați făcut-o. 

Ce s-a întâmplat? Cum ați putea învăța din ea? 

3) Încarcă răspunsul tău (textul răspunsului, videoclipul tău, răspunsul tău audio, poza de 

colajul tău, etc...) în acest Padlet: https://padlet.com/IFOM/tableproduct 

a. Faceți clic pe butonul roz + din dreapta jos a ecranului 

b. Alegeți ce tip de mesaj doriți să încărcați 

c. Scrieți textul și/sau încărcați materialul media 

BUN VENIT LA MASA “CONȚINUT”! 

 "Diferențierea conținutului" se referă la faptul că profesorii pot avea în clasele lor 

elevi cu niveluri diferite de cunoștințe despre subiectele lecției. Unii elevi sunt complet 

nefamiliarizați cu conceptele, alții pot avea deja anumite cunoștințe. Pentru a face față acestor 
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situații, putem diferenția conținutul prin proiectarea de activități pentru grupuri de elevi, 

folosind ca ghid Taxonomia lui Bloom. 

Pentru a învăța cum să o faci: 

1 Accesați această platformă de partajare "Thinglink" cu acest cod QR sau acest 

link 

Link: shorturl.at/gAFOR  

 

 

 

 

2. 

Faceți clic pe butonul Info pentru a obține 

mai multe detalii despre activitate. 

 

                                           

                           BINE AȚI VENIT LA MASA  „PROCESUL”! 

 

 "Procesul" se referă la modul în care transmitem conținutul elevilor noștri. Fiecare 

elev are un mod mai eficient de a reține noile informații și este important ca profesorii să 

ofere multiple oportunități de învățare. 

 Următorul text oferă sugestii privind modul de diferențiere a instruirii în funcție de 

subiect.  
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    1. În grup: Alegeți un subiect care este relevant pentru majoritatea dintre voi. 

    2. În grup: Citiți paragrafele și discutați: 

        1. Ce strategii sunt noi pentru dumneavoastră?  

        2. Ce strategii folosiți deja și care nu sunt prezente aici? 

        3. Ce strategii nu ar funcționa în clasa dumneavoastră? De ce? 

La final, individual: alegeți NUMAI O strategie din paragraf pe care doriți să o aplicați în 

clasa dumneavoastră. Poate fi obiectivul dvs. personal de a o testa cu elevii dvs. 

SUBIECT: Scrierea (limbi străine) - Strategii de instruire diferențiată pentru scris 

    1. Organizați conferințe de scriere cu elevii dumneavoastră, fie individual, fie în grupuri 

mici. Discutați cu ei pe tot parcursul procesului de scriere, începând cu subiectul lor și trecând 

prin gramatică, compoziție și editare. 

    2. Permiteți elevilor să își aleagă subiectele de scriere. Atunci când subiectul este de interes, 

este probabil că vor depune mai mult efort în lucrare și, prin urmare, vor învăța mai mult. 

     3. Urmăriți și evaluați progresul elevilor în materie de scriere în mod continuu pe parcursul 

anului. Puteți face acest lucru folosind un jurnal sau o listă de verificare. Acest lucru vă va 

permite să oferiți o instruire individualizată. 

    4. Distribuiți organizatori grafici pentru a-i ajuta pe elevi să-și contureze scrierea. Încercați 

să completați bilețelele care îi ghidează pe elevi prin fiecare etapă a procesului de scriere 

pentru cei care au nevoie de asistență suplimentară. 

5. Pentru clasele primare, distribuiți hârtie cu linii în loc de jurnal. De asemenea, puteți 

distribui cantități diferite de rânduri în funcție de nivelul de abilitate. Pentru cei care excelează 

la scris dați-le mai multe rânduri sau pagini pentru a-i încuraja să scrie mai mult. Pentru cei 

care sunt încă la început de drum în ceea ce privește scrisul, dați-le mai puține rânduri pentru 

ca ei să nu se simtă copleșiți. 

 

 



 
 
 

NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:  2020-1-RO01-KA101-079234 
GRANTUL APROBAT: 44760 EURO 

 

 

 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU  

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

”Paul Popescu Neveanu” 
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6 

SUBIECT: Lectura (limbi străine) - Strategii de instruire diferențiată pentru lectură 

    1. Temele diferențiate pot fi folosite la lectură pentru a le permite elevilor să arate ce au 

învățat la un nivel care le convine. Un elev ar putea crea o planșă vizuală cu povești, în timp 

ce un alt elev ar putea scrie un raport de carte.  

    2. Grupurile de lectură pot alege o carte pe baza interesului sau temele pot fi alocate pe 

baza nivelului de lectură. 

     3. Erin Lynch (2020) sugerează că profesorii consolidează instruirea prin oferirea de 

explicații clare și explicite cu ajutorul materialelor vizuale. Explicați verbal și vizual 

subiectul. Utilizați diagrame de ancorare, desene, diagrame și ghiduri de referință pentru a 

favoriza o înțelegere mai clară. Dacă este cazul, oferiți un clip video pe care elevii să îl 

urmărească. 

4. Utilizați gruparea flexibilă. Elevii ar putea fi într-o grupă pentru fonetică pe baza nivelului 

lor evaluat, dar să aleagă să fie într-o altă grupă pentru lectură, deoarece sunt mai interesați de 

acea carte. 

SUBIECT: Științe - Strategii de instruire diferențiată pentru științe 

    1. Emma McCrea (2019) sugerează înființarea de "stații de ajutor", unde colegii se ajută 

reciproc. Cei care au mai multe cunoștințe despre subiect vor putea să-i învețe pe cei care au 

dificultăți, ca o activitate de extensie, iar cei care au dificultăți vor primi ajutor. 

    2. Configurați o sesiune de "întrebări și răspunsuri" în timpul căreia cursanții pot adresa 

întrebări profesorului sau colegilor lor, pentru a completa lacunele de cunoștințe înainte de a 

încerca experimentul. 

    3. Creați un perete vizual de cuvinte. Folosiți imagini și etichete corespunzătoare pentru a-i 

ajuta pe elevi să-și amintească termenii. 

    4. Organizați centre de interes. Atunci când învățați despre dinozauri, ați putea avea un 

centru de "săpături", un centru de lectură, un proiect artistic despre dinozauri care se 

concentrează pe anatomia lor și un centru video. 
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   5. Oferiți învățarea conținutului în diferite formate, cum ar fi prezentarea unui videoclip 

despre dinozauri, distribuirea unei fișe de lucru cu imagini de dinozauri și etichete precum și 

oferirea unei fișe de lucru de completat cu fapte interesante despre dinozauri.  

SUBIECT: nevoi speciale - Strategii de instruire diferențiată pentru elevii cu nevoi 

speciale 

    1. Utilizați o abordare multisenzorială. Implicați toate cele cinci simțuri în lecțiile 

dumneavoastră, inclusiv gustul și mirosul! 

    2. Folosiți gruparea flexibilă pentru a crea parteneriate și învățați elevii cum să lucreze în 

colaborare la sarcini. Creați parteneriate în care elevii au abilități egale, parteneriate în care o 

dată elevul va fi provocat de partenerul său și altă dată își va împinge și provoca partenerul. 

   3. Tehnologia asistivă este adesea o componentă importantă a instruirii diferențiate în 

învățământul special. Puneți la dispoziția elevilor care au nevoie de ele cititoare de ecran, 

tablete personale pentru comunicare și software de recunoaștere vocală. 

4. Articolul Differentiation & LR Information for SAS Teachers (Diferențiere și informații 

despre LR pentru profesorii SAS) sugerează cadrelor didactice să fie flexibile atunci când 

acordă evaluări: 

"Posterele, modelele, spectacolele și desenele pot arăta ceea ce au învățat într-un mod care 

reflectă punctele lor forte personale". Puteți testa cunoștințele folosind rubrici în loc de 

întrebări cu alegere multiplă sau chiar puteți construi un portofoliu de lucrări ale elevilor. De 

asemenea, îi puteți pune să răspundă la întrebări oral. 

    5. Utilizați modelarea explicită. Fie că este vorba de luarea de notițe, de rezolvarea 

problemelor la matematică sau de pregătirea unui sandviș în viața de acasă, elevii cu nevoi 

speciale au adesea nevoie de un ghid pas cu pas pentru a face conexiuni. 

SUBIECT: Matematică - Strategii de instruire diferențiată pentru matematică 

    1. Puneți la dispoziția elevilor o tablă de alegere. Aceștia ar putea avea opțiunile de a învăța 

despre probabilitate jucând un joc cu un coleg, vizionând un videoclip, citind manualul sau 

rezolvând probleme pe o fișă de lucru. 
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    2. Predați mini-lecții individuale sau grupurilor de elevi care nu au înțeles conceptul pe care 

l-ați predat în timpul lecției de grup mare. Acest lucru oferă, de asemenea, timp pentru 

activități de compactare pentru cei care stăpânesc materia. 

    3. Folosiți materiale de manipulare, în special cu elevii care au mai multe dificultăți în a 

înțelege un concept. 

    4. Rugați elevii care stăpânesc deja materia să creeze notițe pentru elevii care încă învață. 

   5. Pentru elevii care stăpânesc lecția predată, cereți-le să dea explicații detaliate, pas cu pas, 

despre procesul de rezolvare, fără a fi rigizi în privința procesului cu elevii care încă învață 

elementele de bază ale unui concept, dacă ajung la răspunsul corect. 

 

 

II.4.Cursa incluzivă 

 
Articol  realizat de prof.Ardelean  Alina 

 

Putem aborda mai multe teme: 

 Diversitate  

 Nevoi speciale   

 Empatie 

 Calitatea de membru, cooperare, incluziune 

 

Obiective 

 Permiterea participanților să empatizeze cu nevoile și diversitățile altor oameni 

 Promovarea conceptului de apartenență și reflectarea asupra modului de promovare a  

incluziunii 

 Recunoașterea modelelor personale de comunicare care pot încuraja sau împiedica 

includerea efectivă 

 

Cum realizăm ? 
Împărțiți grupul în grupuri mai mici de  aproximativ cinci până la șapte persoane.  

Explicați grupurilor că ar trebui să completeze o provocare cu 8 misiuni.  

1. Alocați o limită de timp specifică (de exemplu, 20 de minute). 

2. Alegeți câteva persoane din fiecare grup care să aibă dizabilități.   

3. Explicați cum este determinată echipa câștigătoare: facilitatorul va judeca la sfârșitul 

provocării câte puncte a obținut grupul pentru fiecare punct al Misiunii. 

4. După timpul stabilit, grupele prezintă rezultatele muncii lor, instructorii atribuie 

punctele și se determină câștigătorul. 

 



 
 
 

NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:  2020-1-RO01-KA101-079234 
GRANTUL APROBAT: 44760 EURO 

 

 

 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU  

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

”Paul Popescu Neveanu” 
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6 

Concluzii și  evaluare : 
 Puteți folosi următoarele întrebări pentru a concluziona. 

 Cum te-ai simțit să fii fără dizabilități? 

 Cum a fost să fii dizabil? 

 Ați funcționat ca un grup? 

 Grupul i-a susținut pe cei care aveau anumite dizabilități? 

 A fi handicapat a însemnat că nici acești oameni nu au luat inițiativă? 

 În ce alte moduri poți fi dezactivat? 

 

Tipuri de sarcini propuse :  
Sfaturi pentru facilitatori  

Puteți personaliza sarcinile în funcție de grupul țintă și de temele abordate. Dacă grupurile 

dvs. sunt foarte pricepute, puteți adăuga sarcini permanente, de exemplu:  

 un balon care s-ar putea să nu atingă niciodată solul, dar care ar trebui să fie ținut tot  

 timpul în mișcare. 

 un pendul care ar trebui să rămână balansat 

 să țină aprinsă o lumânare de ziua de naștere (una are să fie luminat cu celălalt). 

 

 Alegerea dizabilităților nu trebuie să fie aleatorie. Alocați dizabilitățile cu atenție 

acordând  

atenție abilităților fiecărei persoane, astfel încât să creeze echipe la fel de dezavantajate; 

evitați crearea de frustrare între membrii grupului. Puteți crește complexitatea dizabilităților, 

în funcție de obiectivul specific pe care îl aveți, de ex. cineva are voie doar să folosească 

limbajul corpului; cineva are voie să răspundă doar la întrebări da/nu; cineva are voie să spună 

sau să răspundă doar opusul a ceea ce crede, etc. Puteți personaliza debriefing-ul în orice mod 

creativ doriți.  

 

Cateva exemple:  
 Cereți fiecărui membru al echipei să aleagă un card Dixit pentru a-și exprima  

sentimentele în timpul jocului  

 Cereți fiecărui membru al echipei să scrie sau să deseneze cum s-a simțit pe o bucatăde  

hârtie. Strângeți toate hârtiile, amestecați-le și, pe măsură ce fiecare membru alege o bucată de 

hârtie, citiți-o cu voce tare și ghiciți cine a scris-o. 

 

PARTEA   APLICATĂ  
 

S-a realizat in 19.05. 2022 cu aportul colegilor de la clasa a V- a .  

De ce ? Pentru că am realizat o activitate în echipă , copiii având de fapt doi profesori 

cu ei în timpul activității . Fiecare aducând aport , în mod echitabil , copiii s-au raport la fel la 

amândouă cadrele didactice, nici una dintre noi nu a predat la această clasă anterior. 

 

Obiectivele urmărite 

 Permiterea participanților să empatizeze cu nevoile și diversitățile altor oameni 

 Promovarea conceptului de apartenență și reflectarea asupra modului de promovare 
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a incluziunii 

 Echipele au fost în număr de 2, fiecare cu 4 elevi 

 Echipa nr.1 avea un membru nevăzător  iar cealaltă avea un membru cu handicap 

locomotor 

Materiale: Balon, minge de basket, eșarfe, markere, coli de flipchart, laptop, videoproiector, 

postit- uri. 

Locul : sala de clasă 

Durata: 45 min   

Au avut 3 sarcini 

  -1- să ducă un balon pe un traseu bine stabilit anterior, fără ca acel balon să atingă 

pământul și cât mai repede (fiecare în mod individual si dacă e nevoie să se sprijine între ei, 

nu să facă munca în locul celuilalt) erau punctati pe echipă. 5min  

-2- să ducă o minge de baschet pe un traseu stabilit anterior la locul ei, fără să o bată 

repede (fiecare în mod individual si dacă e nevoie să se sprijine între ei, nu să facă munca în 

locul celuilalt ) erau punctati pe echipă. - 5 min 

- 3- să vizioneze un videoclip -Greșeala - și să-l discute la nivel de echipe cu sprijinul 

cadrelor didactice, unde este nevoie, si concluzia să o noteze pe coli de flipchart (fiecare în 

mod individual si dacă e nevoie să se sprijine între ei,nu să facă munca în locul celuilalt) erau 

punctati pe echipă.- 15 min 

 

La sarcina 3 ambele echipe și-au prezentat concluzia. 

Feedback- ul elevilor, l-am primit prin: desenarea de către ei pe bilețele (post it -uri) 

câte o imagine care să le caracterizeze starea la final de ora. 

 

 La final am avut în vedere următoarele: 

 Cum te-ai simțit să fii fără dizabilități?  

 Cum a fost să fii dizabil? 

 Ați funcționat ca un grup? 

 Grupul i-a susținut pe cei care aveau anumite dizabilități? 

 

La final toți au realizat, că: 

 Este foarte important să ai pe cineva alături când îți e greu și mai ales ca acel lucru 

să  

nu depindă de tine (era nevăzător - incapacitate temporară în uma  unui accident) 

 Greșeala un lucru care poate avea aspecte benefice :nu se vor mai numi  

"handicapați"  

când vor greși, altă dată. 
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NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:  2020-1-RO01-KA101-079234 
GRANTUL APROBAT: 44760 EURO 

 

 

 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU  

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

”Paul Popescu Neveanu” 
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6 

CAPITOLUL III – ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI DE ÎNVĂȚARE  

                 
 

 

III.1.Aspecte din timpul activităților de învățare  și din cadrul 

vizitelor culturale din Italia 

Articol realizat de prof. Nuțaș-Vancea-Pop Gabriela-Viorica și  prof.Scheibling Mihaela 

Tatiana 

 În cadrul cursului, Nevoi speciale și educație incluzivă, experiența italiană de 

depășire a segregării, am cunoscut și analizat modelul italian de educație incluzivă, 

discutând strategii, metode de lucru și abordări pentru a combate segregarea elevilor cu nevoi 

speciale și pentru a-i include în învățământul de masă. 

 Programul nostru de curs a cuprins prezentări dedicate networking-ului, pregătirii și 

imersiunii culturale. De-a lungul cursului au avut loc diferite activități care au vizat:exerciții 

de consolidare a echipei, prezentări ale școlilor și ale participanților, schimb de experiențe și 

bune practici în lucrul cu elevii cu dificultăți de învățare, lucru practic de grup privind 

planurile anuale incluzive, planul didactic personalizat și planul educațional individualizat.  

Totodată au fost abordate subiecte legate de: apartenență, relații și competențe, despre 

cum se creează o clasă incluzivă. Au avut loc discuții și activități interactive despre rolul 

empatiei în lucrul cu elevii cu nevoi speciale, predarea prin rotație a stațiilor pentru a 

răspunde nevoilor individuale și despre cum să facem resursele de învățare mai accesibile. A 

fost invitat un profesor din Roma pentru prezentarea unui caz de succes. S-au făcut lucrări 

practice privind instrumentele TIC și au avut loc discuții privind colaborarea cu părinții: 

provocări, beneficii și cele mai bune practici pentru implicarea și comunicarea cu familiile. 
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Modelul italian de 

incluziune 

Modelul 

portughez de 

incluziune 

 

III.2. Prezentarea imaginilor din timpul activităților interactive 

de la cursuri 

articol realizat de prof. Nuțaș-Vancea-Pop Gabriela-Viorica și  prof.Scheibling 

Mihaela Tatiana 

 

Evaluarea activității din ziua precedentă. 

 

 

 

 

                                                                               

Prezentarea modelului italian de 

educație incluzivă:metode,scopuri, 

beneficii. 

 

 

Evaluarea activității referitoare la  ziua anterioară. 

Modelul românesc de 

incluziune 
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Activitate practică de grup privind 

planurile anuale incluzive,planul 

didactic personalizat și planul 

educațional individualizat .  

Empatie Bingo – Activitate Practică 

Predarea prin module de învățare pentru a răspunde nevoilor individuale; cum să facem 

resursele de învățare mai accesibile.  
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Vizită la Școala Italiană 

  Echipa Erasmus  din România 

 

 

 

Echipa Erasmus Româno-Portugheză 
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Finalizarea cursului și obținerea certificării 
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III.3. Incursiuni și vizite culturale în Italia 

Articol realizat de prof. Nuțaș-Vancea-Pop Gabriela-Viorica și  prof.Scheibling Mihaela 

Tatiana 
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1.Activități culturale în Bologna 

 
 

 Bologna capitala regiunii Emilia-Romagna este un oraș de tradiție antică, denumit și 

orașul roșu pentru culoarea acoperișurilor și fațadelor sale. Este un oraș cunoscut pentru viața 

sa culturală și universitară, aici aflându-se cea mai veche universitate din Europa (1088). 

Bologna este una dintre cetățile istorice cele mai bine conservate din nordul Italiei. Are 

numeroase restaurante specializate într-o diversitate de meniuri mediteraneene, străzi și clădiri 

frumoase.  

Tunul Asinelli – 97 m , 498 trepte , reperul cel 

mai cunoscut. 

 

                           Vedere panoramică 

 

Muzeul civic arheologic - este 

printre cele mai importante 

descoperiri arheologice din Italia 

 

Biblioteca centrală- Biblioteca are în 

total aproximativ 1400000 de volume 
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Pe ,,Canale di Reno”, se vede o mică fereastră pătrată 

pe un perete, iar când o veți deschide vă va face să vă 

confruntați cu o lume paralelă, o mică Veneție, un râu sub 

clădirile învecinate din apropiere. 

 

             

              

 

Savoare culinară 

bologneză 

Promenadă 

Vizită la 

Biserica 

Sf.Ștefan. 
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2. Activitați culturale în Rimini 

Rimini - un important centru turistic și stațiune balneară. 

    

 

 

3. Activități culturale în San Marino, a V-a cea mai mică țară din 

lume înconjurată complet de Italia. 

 

Portul Rimini, poarta 

către Italia  

Piața Cavour, inima 

orașului în Epoca 

Medievală 

 

Templul Renascentist 

Malatesta, principala biserică a 

orașului. 
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4.Activități culturale în Veneția – orașul de pe ape, așezat pe 118 

insule, având 354 poduri și177 canale. Cel mai spectaculos oraș din Italia, cu celebrul 

Carnaval Venețian, care unește deopotrivă pe cei săraci de cei bogați. 

 

   

Panoramica din partea de sus 

a castelului Guaita 

Cetatea Guaita – fostă închisoare, oferă priveliște 

asupra întregului oraș. 

Piața San Marino 

Biserica San Marino 
Panoramica pieței San 

Marino 
,,Basilica di San 

Marino”, istoria ei începe 

în sec al IX-lea , fiind 

prima basilică 
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5.Activități culturale în Padova, oraș pitoresc capitala provinciei cu 

același nume, important centru cultural și economic al Italiei, cea mai importantă atracție este 

Bazilica Sf. Anton și cu cea mai veche gradină botanică din Europa (1545), inclusă în 

patrimoniul mondial cultural din 1997.  

 

                                        

                                                       

                                 

 

 

 

 

Biserica 

Romano-

Catolică 

Sfântul 

Anton 

Grădina botanică 

Canalul 

spre 

Grădina 

botanică 

Piața ,,Prato della Valle” 
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6. Activități culturale în Verona, orașul iubirii, capitala provinciei 

Verona, importantă pentru bogația sa artistică și diverse manifestări culturale anuale. 

 

 

 

 

 Celebrul   pod Ponte Pietra este cel 

mai vechi pod din Verona pe râul Adige, 

singurul rămas din epoca romană . 

Castelul Sfântul Petru, stă pe un deal 

puțin înălțat și a fost locuit încă din 

vremurile romane. În timpul anilor 

1300, actualul castel a fost construit 

ca un mijloc de fortificare al 

orașului. 

„Arena di Verona”, după care s-a 

făcut Coloseumul din Roma și care 

găzduiește anual „Verona Opera 

Festival”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Verona
https://it.wikipedia.org/wiki/Adige
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_romana
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7. Activități culturale în Florența, orașul renașterii italiene.Oraș al 

creativității artistice și intelectuale care  a fost considerat timp de secole noua „Atenă a 

Italiei”. Aici s-au născut Dante și Donatelo, Boccaccio, etc. În sec al-XV-lea  luat naștere 

extraordinara înnoire artistică și culturală căreia i s-a dat numele de Renaștere.  

 

 

 

 

Catedrala „Santa Maria del Fiore”, 

cunoscută și recunoscută prin 

arhitectura sa și mai ales pentru 

domul său distinctiv. 

 Palatul Vecchio sau  primăria din 

Florența, este una dintre cele mai 

importante clădiri politice 

construită între 1299-1322 
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III.4. Chestionar de feed-back asupra modelului 

italian incluziv 

Articol realizat de prof. Nuțaș-Vancea-Pop Gabriela-Viorica și  prof.Scheibling 

Mihaela Tatiana 

 

Aceste întrebări ating aspecte esențiale ale modelului italian de incluziune. Astfel, 
vom obține o imagine generală despre impactul acestui model și despre principalele 
elemente ale modelului italian,  menite a aduce transformări modelului românesc în vigoare. 

Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări cu privire la modelul italian incluziv. 

1. Ce v-a plăcut din modelul italian incluziv? 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
2. Ce nu v-a plăcut din modelul italian incluziv? 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
3. Care considerați că sunt punctele forte ale modelului italian de incluziune? 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

4. Ce elemente din modelul italian de incluziune ați adăuga modelului românesc incluziv? 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

5. Pe o scară de la 1 la 10 cât de mult ați adera la modelul incluziv italian? 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

6 .Pe o scară de la 1 la 10 cât de utile credeți că vor fi informațiile primite în activitatea 
didactică pe viitor? 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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III.5. DISEMINARE - Cercul Pedagogic al Profesorilor 

Intineranți și de sprijin. 

 

 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

Aspecte din timpul activității de feed-back privind 

impactul modelului italian incluziv . 
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Anexa 1 

  

INSTITUTUL INTEGRAL CADELBOSCO SOPRA 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT PERSONALIZAT  

 

Clasa de scoala:_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE PRIVIND ELEVUL DATE CUNOASCUTE 

 

Nume: 

………………………………………………… 

…………. 

Nume de familie: 

………………………………………………… 

…………… 

Nascut in: 

………………………………………………… 

………………. 

....pe: 

………………………………………………… 

…………………… 
 

Limba materna: 

………………………………………………… 

……….... 

 

Posibil bilingvism: 

……………………………………………… 
…………............... 

 

- Diagnosticul 

…………………………………………………… 

- Documentarea altor 

servicii………………………………………. 

- Comentarii de la clasa de la întreaga 
echipă……………………………………….....

....................................................................... 

 

Întocmit la    

Echipa de profesori: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………...

.............................................................................. 
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INFORMAȚII GENERALE OFERITE DE ELEV 

Înțeleg mai  bine un text dacă Am citit în tăcere 

 am citit cu voce tare 

 Ascult pe cineva citind 

În timpul              examenelor orale Nu pot exprima ideile pe care le am în cap 

 Mă străduiesc să găsesc cuvintele potrivite, deși le-am studiat 

 Mă exprim cel mai bine dacă am o hartă sau diagramă pe această temă 

Subiectele mele preferate și de ce  

Teme pentru acasă Lucrez independent 

 Un membru al familiei mă ajută 

 Petrec mult timp, dar de multe ori sunt nepregătit 

 Nu merg niciodată voluntary 

 Nu-mi plac examenele orale surpriză 

 Omit studiul unui subiect: 
……………………………………………………………………………
……............................................................................. 

Interese, dificultăți,activițăti în care 

te simți capabil,puncte forte, 

solicitari, așteptări 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.......Alte comentarii ................................................................................... 
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CADRU DE REFERINȚĂ PENTRU ELEVII CU TULBURĂRI SPECIFICE DE 

DEZVOLTARE 

(tulburări de vorbire, dificultăți de învățare, elevi cu tulburare de deficit de atenție,….) 

 

GRILĂ DE OBSERVARE DE CĂTRE ECHIPA PROFESORILOR CLASEI 

(Marcați nivelul de calificare progresiv de la 0 la 4 cu o cruce) 

 

 
 

TIMPURI DE ATENTIE 
0 1 2 3 4 

TIMPURI DE 

ÎNVĂȚARE 

0 1 2 3 4 

CAPACITATE 

ORGANIZAȚIONALĂ 
0 1 2 3 4 

FATIGABILITATE 

0 1 2 3 4 

PRACTICĂ 

Planificarea performanței 

Programare și proiectare 0 1 2 3 

4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

MEMORIE 

 

0 1 2 3 4 

ABILITATI DE CITIRE 

 

- Viteza 0 1 2 3 4 

- Precizie 0 1 2 3 4 

- Înțelegerea 0 1 2 3 4 

ABILITĂȚI DE SCRIERE 

 

Aspect grafic 0 1 2 3 4 
Din dictare  

- Acuratețea ortografiei 0 1 2 3 4 

 

Productie autonoma 

- Respectarea livrării 0 1 2 3 4 

- Morfo – structură sintactică 0 1 2 3 4 

- Structura textuală 0 1 2 3 4 

- Acuratețea ortografiei 0 1 2 3 4 

Punctuația 0 1 2 3 4 

COMPETENȚE LINGVISTICE 

 

Structurea propozitiei 

0 1 2 3 4  

 

Găsirea lexicului 

0 1 2 3 4 

 

Prezentarea orala 

 0 1 2 3 4 

 

 

ABILITĂȚI DE MATEMATICĂ 

 

- Aspect grafic 0 1 2 3 4 

- Punerea în coloane 0 1 2 3 4 

- Calcul mental 0 1 2 3 4 

- Calcul scris 0 1 2 3 4 

- Înțelegerea problemelor de text 0 1 2 3 4 

- Identificați datele utile 0 1 2 3 4 

- Identificați operația 0 1 2 3 4 
- Rezolvarea problemelor 0 1 2 3 4 

 

 

0 – fără abilități; 1 – abilitate minimă; 2 – pricepere parțială; 3 – pricepere discretă; 4 – pricepere completă 
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CADRUL DE REFERINȚĂ PENTRU ELEVII STRĂINI 

 

Data de naștere.................................. 

Nationalitate ………………………………………….. 
Sosire în Italia ……………………………. 

Numărul de ani de școlarizare în țara de 

origine……................. și în Italia…. ........... 

 Curs de studii urmat în țara de origine .................................................. ........ 

Școli și cursuri urmate în Italia .............................................................. …………......... 

Limba vorbită în familie………….și la școală în țara de origine……………... 

Alte limbi cunoscute…………………………….. ............................ 

Orice cursuri de alfabetizare la care a participat………….............................. 

 

 

 

EVALUAREA ABILITĂȚILOR LINGVISTICE ÎN ITALIANA 
(cu referire la nivelurile lingvistice ale Cadrului European de referință) 

Marcați ca o cruce nivelurile referitoare la abilitățile elevului. 

 

 

 

ITALIAN 
L2 

NIVEL 0 
Începător absolut 

NIVEL A1 
Foarte de bază 

NIVEL A2 
Elementar 

NIVEL B1 
Intermediar 

NIVEL B2 
Independent 

Nivel de înțelege e 

limba Italiană  

orală 

     

Nivel de  producție 

orală italiană 

     

Nivel de 

înțelegere scrisă 
italiană 

     

Nivel de  producție 

scris în  limba 
italiană 
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Orice notă cu privire la includerea elevului în grupul de clasă și la relațiile cu 

colegii și profesorii .............................................................................................................................   

 

 

 

 

Elevi aparținând diverselor grupuri dezavantajate din punct de vedere  

SOCIO-ECONOMIC, LINGVISTIC ȘI CULTURALE 

 

GRILĂ DE OBSERVAȚIE 

(Marcați nivelul de calificare progresiv de la 0 la 4 cu o cruce) 

 

 

 

 

Orice notă ................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilitati de citire 0 1 2 3 4 Înțelegerea livrărilor 0 1 2 3 4 
Abilități de scriere 0 1 2 3 4 Efectuarea livrarilor 0 1 2 3 4 

Abilități de 
comunicare 

0 1 2 3 4 Deranjarea lecțiilor (el/ea 
își distrage atenția 
colegilor) 

0 1 2 3 4 

Abilități 
logice/matematice 

0 1 2 3 4 Sensibilitate la avertismente 0 1 2 3 4 

Capacitatea de a 
structura o 
propoziție 

0 1 2 3 4 Abilități de autocontrol în 
clasă 

0 1 2 3 4 

Abilități lexicale 0 1 2 3 4 Efectuarea temelor 0 1 2 3 4 
Înțelegerea scrisă 0 1 2 3 4 Afectivitate 0 1 2 3 4 

Înțelegerea orală 0 1 2 3 4 Abilitatea de a relaționa cu 
colegii 
de clasă 

0 1 2 3 4 

Respectarea 
regulilor 

0 1 2 3 4 Organizarea și îngrijirea 

materialelor pentru 

activitățile școlare (proprii 

și ale școlii) 

0 1 2 3 4 

Durata de atenție 0 1 2 3 4 Alte: 0 1 2 3 4 

0 – fără abilități; 1 – abilitate minimă; 2 – pricepere parțială; 3 – pricepere discretă; 4 – pricepere completă 
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CADRU DE REFERINȚĂ PENTRU FIECARE TIP DE BES (de boala) 

OBSERVAREA ASPECTELOR SEMNIFICATIVE ADIȚIONALE 

(Marcați nivelul de calificare progresiv de la 0 la 4 cu o cruce) 

 

 
 

MOTIVAȚIE NIVEL ATITUDINILE SI 

COMPORTAMENTUL 

POATE AI AU 

LUCRARE LA 

SCOALA 

NIVEL 

Relația cu 
profesorii 

0 1 2 3 4 Regularitatea frecventării 
școlii 

0 1 2 3 4 

Colaborare si 
participare 
la activitati 

0 1 2 3 4 Acceptarea și respectarea 
regulilor 

0 1 2 3 4 

Conștientizarea 
Propriilor 

dificultăți               școlare 

0 1 2 3 4 Respectarea 

angajamentelor și 

responsabilităților 

0 1 2 3 4 

Conștientizarea 
propriilor forțe 

0 1 2 3 4 Autonomie în munca 
proprie 

0 1 2 3 4 

Încredere în sine 0 1 2 3 4 Relația cu colegii de clasă 0 1 2 3 4 

 

Orice notă ................................................................................................................. 

 

 

IDENTIFICAREA POSIBILE MODIFICĂRI ALE OBIECTIVELOR DISCIPLINARE 

 

 

SUBIECT TIP DE PROGRAMARE ORICE NOTĂ 

ITALIANĂ 

- El/Ea urmează programarea 

clasei 

- El/Ea urmează parțial 

programarea clasei 

- El/Ea urmează 

programarea clasei doar 

pentru obiective minime 

 

0 – fără abilități; 1 – abilitate minimă; 2 – pricepere parțială; 3 – pricepere discretă; 4 – pricepere completă 
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ENGLEZĂ 

- El/Ea urmează programarea 

clasei 

- El/Ea urmează parțial 

programarea clasei 

- El/Ea urmează 

programarea clasei doar 

pentru obiective minime 

 

ISTORIE / GEOGRAFIE 

- El/Ea urmează programarea 

clasei 

- El/Ea urmează parțial 

programarea clasei 

- El/Ea urmează 

programarea clasei doar 

pentru obiective minime 

 

MATEMATICĂ 

- El/Ea urmează programarea 

clasei 

- El/Ea urmează parțial 

programarea clasei 

- El/Ea urmează 

programarea clasei doar 

pentru obiective minime 

 

ŞTIINŢĂ 

- El/Ea urmează programarea 

clasei 

- El/Ea urmează parțial 

programarea clasei 

- El/Ea urmează 

programarea clasei doar 

pentru obiective minime 

 

 

STRATEGII METODOLOGICE 

 

Strategii metodologice și educaționale 

adoptate de echipa de cadre didactice 

- Timp de dezvoltare 

- Timp de pregatire 

- Cantitatea de teme alocată 

- Înțelegerea instrucțiunilor (orale și scrise) 

- Conținut în unități mici 

- Utilizarea și alegerea mediatorilor didactici 

facilitează învățarea (imagini, modele, hărți, 

…) 

- Teste orale programate 
- Utilizarea computerului (procesare de text 

și ascultare de carte digitală) 

- Alte………………………………. 

 
 

MĂSURI  SCUTITE 

- Prin prezentarea contemporană a celor 

patru personaje (în               stadiile incipiente ale 

învățării) 
- Citind cu voce tare 
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Evaluarea trebuie să fie personalizată și trebuie să țină cont de progresele elevului. 

Acest program educațional personalizat a fost convenit și elaborat în funcție de o 

traiectorie educațională de succes de către: 

 

Profesor de clasă .................................................................................. 

Director .................................................................................................. 

Părinți ............................................................................................. 

 

 

 

INSTRUMENTE COMPENSATOARE 

 

Elevul va utiliza următoarele instrumente 

compensatorii în domeniile disciplinare 

- Tabele, formulare, proceduri specifice, 

rezumate, modele și hărți 

- Tabele de memorie, tabele înmulțirii, formule 

sau limbi specifice 

- Sumator 

- Computer cu procesare de cuvinte și corector 

ortografic 

- Resurse audio (casete, sinteză de vorbire, 

cărți audio, cărți vorbite, cărți digitale...) 

- Software de predare 

- Structurarea problemelor în etape 

- Fotocopii ale materialului didactic 
- Alte……………………………………. 

 

CRITERII ȘI METODE DE TESTARE ȘI 

EVALUARE 

- Teste orale programate 
- Compensarea cu probe orale a probelor scrise 

nu este considerată adecvată 

- Utilizarea mediatorilor didactici în timpul 

probelor orale și scrise 

- Evaluare mai atentă la conținut decât la formă 

- Nu judeca ordinea și scrisul de mână 

- Programarea timpilor mai mari pentru probele 

scrise 

- Teste computerizate 

- Evaluarea unui aspect la un moment dat 
- Alte……………………………….. 

 

Ca parte a diferitelor discipline, elevul este 

scutit 

- Luând notițe 

- După orele standard 

- Prin copiere de pe tablă 

- Prin dictarea de texte sau note 

- Cu o cantitate excesivă de teme 

- Prin studiul mnemonic al tabelului 

înmulțirii, formelor verbale și gramaticale 

- Prin teste orale programate 

- Prin studiul formei scrise a unei limbi străine 
- Alte…………………………….. 
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Anexa 2  

 

Instituția de învățământ................................................................. 

Plan educațional individualizat.................................................... 

ELEV............................................................................................. 

Acest șablon a fost organizat de Centrul de Servicii Administrative și de Centrul de Documentare pentru 

Integrarea din Reggio Emilia 
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Datele personale ale elevului 

Date privind structura familială 

 
     Contribuții din partea unor membri ai familiei 

 
Membru al familiei 

 
Tipul intervenției 

 

  

  

 

 

 

 

 

Elevul 

Data nașterii Locul nașterii 

Domiciliul Strada 

Număr de telefon Pediatru (dr) 

Nume și 

prenume 
 

Relația de familie 

Locul de muncă și 

numărul de telefon posibil 

Informații 

suplimentare 
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CURRICULUM EDUCAȚIONAL  

CREȘA ( ULTIMUL AN ) 

Anul școlar Instituția Profesor de sprijin 

Profesorul de  sprijin  Numărul de ore / săptămână 

Educatori asistenți   

Operatorii ASL 

(menționați atribuțiile 

/rolurile) 
 

 

 
 

Prezența la școală: numărul 

de ore pe săptămână 

  

GRĂDINIȚĂ 

 
ȘCOALA PRIMARĂ / Clasa ….. 

 

Anul școlar Instituția Profesor de sprijin 

Profesorul de  sprijin  Numărul de ore / săptămână 

Educatori asistenți   

Operatorii ASL 

(menționați atribuțiile 

/rolurile) 
 

 

 
 

Prezența la școală: 

numărul de ore pe 

săptămână 

  

Anul școlar Instituția Profesor de sprijin 

Profesorul de  sprijin  Numărul de ore / săptămână 

Educatori asistenți   

Operatorii ASL 

(menționați atribuțiile 

/rolurile) 
 

 

 
 

Prezența la școală: 

numărul de ore pe 

săptămână 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ / Clasa ….  

 

LICEU / Clasa …. 

 

CADRUL 2 

 

   

Anul școlar Instituția Profesor de sprijin 

Profesorul de  sprijin  Numărul de ore / săptămână 

Educatori asistenți   

Operatorii ASL 

(menționați atribuțiile 

/rolurile) 
 

 

 
 

Prezența la școală: 

numărul de ore pe 

săptămână 

  

Anul școlar Instituția Profesor de sprijin 

Profesorul de  sprijin  Numărul de ore / săptămână 

Educatori asistenți   

Operatorii ASL 

(menționați atribuțiile 

/rolurile) 
 

 

 
 

Prezența la școală: 

numărul de ore pe 

săptămână 

  

Persoanele prezente Data, ore, locație 

Descrieți întâlnirea desfășurată, de la sfârșitul anului școlar , pentru a obține 
informații de la toate părțile implicate în programa educațională. 

2.1 DE LA ÎNTÂLNIREA CU COMITETUL DE 
PĂRINȚII 

INFORMAȚII LA ÎNCEPUT DE AN 
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Persoane prezente Data, ore, locație 

2.1 DE LA ÎNTÂLNIREA CU COMITETUL DE PĂRINȚII DIN ANUL ANTERIOR 

http://www.erasmustrainingcourses.com/
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https://education.cu-portland.edu/blog/classroom-resources/inclusive-education
http://www.erasmustrainigcourses.com/
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ȘANSE EGALE PENTRU TOȚI  

EQUAL CHANCES FOR ALL 
2020-1-RO01-KA101-079234 

01.09.2020 – 31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea 

exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia 

Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi 

folosit conţinutul informaţiei. 
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