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CAPITOLUL I
PREZENTARE GENERALA
La începutul anului 2019, cu pași timizi, dar în același timp cu multă
încredere, o echipă de oameni ambitioși și entuziaști, coordonați de
doamna director adjunct a Școlii Gimnaziale Victoria, Tudor Gica, a pornit
în aventura scrierii unui proiect Erasmus+ K101. În luna august a aceluiași
an, am aflat cu satisfactie că efortul ei a fost încununat cu succes,școala
noastră câștigând grantul Erasmus+. Proiectul a început pe data de
01.09.2019 si urma să dureze 16 luni, până pe data de 31.12.2020. Din cauza
situației pandemice din întreaga lume, acest proiect a fost prelungit de
două ori, având ca punct terminus data de 31.08.2022. Pe toata durata
acestui proiect ne-am lovit de multe greutați provocate de pandemia de
Corona Virus, dar nu ne-am lăsat învinși deoarece am avut un scop și
anume acela al dezvoltării noastre profesionale.

PREZENTARE GENERALA

Profesorii din echipă au scris acest proiect bazându-se pe nevoile reale
ale cadrelor didactice din școala noastră. Proiectul a fost axat pe 5 ținte
strategice importante:
-susținerea elevilor slab motivați și mai puțin sprijiniți de familii, în
vederea ameliorării rezultatelor la examenele naționale și la concursurile
școlare;
-reducerea fenomenului de absenteism și crearea unui climat de siguranță
fizică;
-reconsiderarea managementului școlii din perspectivă incluzivă și
perfecționarea cadrelor didactice în această direcție, mai ales prin
mobilitați internaționale cu scop de formare;
-promovarea noilor educații prin CDȘ și parteneriate locale, județene,
naționale și internaționale;
-asigurarea bazei materiale pentru un învățământ de calitate.

PREZENTARE GENERALA

În concluzie, nevoia de bază a unității noastre școlare era formarea cadrelor didactice
care nu aveau competențe în integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă,
numărul acestor copii fiind în creștere. Unii cu deficiențe mai grave dețin certificate,
alții, cu sindrom ADHD, tulburări din spectrul autist, nu sunt certificați din motive
variate, principalul fiind refuzul părinților de a accepta problema propriului copil.
Profesorii nu aveau capacitatea de a identifica manifestări în contextul anumitor
afecțiuni, deoarece formarea inițială nu are conținuturi specifice, iar cea continua este
formală si prin urmare nu dețineau capacitatea de a răspunde nevoilor acestor copii. De
asemenea, planurile individualizate pe care aceștia trebuia să le elaboreze erau
superficiale și formale nerăspunzând în mod real nevoilor copiilor. Efectul direct al
acestor neajunsuri se reflecta în incapacitatea acestor elevi de a achiziționa
competențele de bază. Pe termen lung, efectul ar fi neintegrarea lor în societate ca
adulți activi, aceștia devenind în mare parte asistați social. Din acest motiv, am
considerat că investiția materială în educația cadrelor didactice, și implicit a acestor
elevi va contribui major la formarea competențelor de bază necesare integrării acestora
într-o societate europeană care se dorește unită și egală.

PREZENTARE GENERALA

În urma unei analize SWOT realizate de echipa de proiect, s-au stabilit
următoarele obiective menite să ajute la atingerea scopului proiectului, și anume
dezvoltarea competențelor profesorilor, specifice integrării elevilor cu nevoi speciale:
- dezvoltarea competențelor unui număr de 10 profesori din învățământul primar și
gimnazial de la Școala Gimnazială Victoria de a lucra cu elevi cu nevoi speciale, prin
participare la cursuri de formare/observare de bune practici in străinătate, până la
finalizarea proiectului;
-creșterea cu 50% a gradului de implicare a profesorilor si a elevilor cu CES
deopotriva, în activitățile zilnice de învățare, până la finalizarea proiectului;
-dezvoltarea dimensiunii europene a Școlii Gimnaziale Victoria prin:
·îmbunatățirea competențelor de comunicare în limba engleză;
·construirea unei rețele de contacte internaționale cu scopul de a crea un schimb
permanent de metode și instrumente didactice, pentru o dezvoltare profesională
continuă;
·creșterea capacității de implicare a școlii în proiecte de parteneriat european,
finanțate din fonduri europene.

PREZENTARE GENERALA
Pentru a găsi furnizorii de formare care să răspundă nevoilor și obiectivelor
noastre am folosit platforma School Education Gateway, consultând catalogul
cu oferte de cursuri. Astfel, am identificat 4 parteneri , incluzând și cursurile de
rezerva, care am considerat că pot răspunde nevoii noastre de formare. In final,
ne-am oprit la 2 dintre aceștia, și anume Idec Training Centre, Piraeus, Greece și
Europass Teacher Academy, Barcelona, Spania. Am studiat metodologia si
conținuturile învățarii descrise de acești furnizori pe SEG si am fost convinși că
sunt cei mai potriviți pentru a satisfice nevoia noastră de formare. și anume
aceea de a înțelege incluziunea în sens larg și în toată complexitatea ei.
Metodologiile
lor
au
stimulat
participarea
activă,
proactivitatea,
responsabilitatea și împărtășirea problemelor și gândurilor tuturor
participanților implicați, aflându-ne astfel, timp de 6-7 zile, într-un mediu divers
și stimulativ, benefic studiului, reflectării și muncii.

PREZENTARE GENERALA
Primul curs s-a desfășurat in Barcelona, Spania și s-a numit “We are all
special – inclusion and support to Special Needs Students in and out of the
classroom”. Unui număr de 5 profesori li s-a oferit o prezentare generală
asupra principalelor dizabilități, cum ar fi: dizabilitațile de învățare,
tulburările emoționale și comportamentale, dizabilități intelectuale și fizice
și tulburări de dezvoltare. De asemenea, formatorul ne-a oferit o serie de
activități practice utile în prevenirea comportamentelor de izolare din
mediul școlar, un set de tehnici de relaxare eficiente și de activități motrice
care pot fi utilizate cu elevii cu nevoi speciale, dar și cu restul clasei.
Participanții au fost instruiți și în utilizarea unor strategii pozitive și practice
pentru îmbunățirea comunicării cu părinții și cu restul clasei. Acest curs a
avut o durata de 6 zile și s-a concretizat prin acordarea de certificate
participanților la sfârșitul perioadei de formare.

PREZENTARE GENERALA
În cadrul cursului din Grecia “Inclusive education: tackling with classroom
diversity and early school leaving”, un număr de 5 profesori au beneficiat de
un conținut variat care a cuprins: unități tematice, exemple de bune practici
și studii de caz, ateliere si exerciții facilitate de formatori. Acest curs a avut o
durata de 7 zile și s-a finalizat prin acordarea de certificate participanților.

CAPITOLUL II
A) Mobilitate Spania

MOBILITATI

În perioada 12-17 iulie 2021, un grup de 5 profesori de la Școala
Gimnazială Victoria, format din: Tudor Gica, Gavrilă Ortansa Madelen, Burlacu
Oana, Chelu Viorel și Costin Gabriel Ionuț a participat la un curs de formare
care a avut loc în Barcelona, Spania.

A) Mobilitate Spania

Cursul s-a numit “We are all special – Inclusion and Support to Special Needs
Students in and out of the Classroom”. Am ales acest curs, oferit de Europass
Teacher Academy, Barcelona, Spania, deoarece am fost convinși că acolo ne
vom putea insuși competențele necesare pentru a fi capabili să lucrăm eficient cu
elevii cu nevoi speciale și nu am greșit deloc. Am citit cu atenție obiectivele cursului
și ne-am dat seama că acestea se pliază perfect pe nevoile noastre.

Mobilitate Spania

Obiectivele cursului au fost:
-schimbul de bune practici care se ocupă de educatia specială în țări diferite;
-înțelegerea varietații nevoilor educationale speciale;
-reflectarea asupra abordării “ Noi toți suntem speciali” și, de asemenea,
concentrarea pe interacțiunea și sprijinul semenilor;
-identificarea unor sfaturi practice și trucuri pentru a face sala de clasă mai
incluzivă;
-comunicarea eficientă cu părinții și mai ales cu părinții elevilor cu nevoi speciale;
-explorarea inteligenței emoționale și folosirea unor tehnici de relaxare și activare
aplicabile întregului colectiv de elevi, dar mai ales elevilor cu nevoi speciale;
-sprijinul reciproc pentru a preveni burnout-ul într-un cadru internațional.
Așadar, plini de teamă, din cauza situației pandemice din lume, dar și de
entuziasm ne-am îmbarcat în marea aventură care avea sa fie incununată de succes.

Mobilitate Spania

Cursul a debutat cu o prezentare a membrilor grupei de cursanți precum și cu
descrierea școlilor din care proveneau aceștia și motivele pentru care au ales să se înscrie
în acest proiect. Formatoarea noastră, o tânără cu multă experiență în lucrul cu elevi cu
nevoi educaționale speciale, ne-a explicat termenul de educație specială, precum și pe
acela de nevoi speciale. Am aflat că există mai multe tipuri de nevoi educaționale speciale
la care noi nici nu ne-am gândit. Una dintre ele este cea a refugiaților, datorată diferențelor
culturale dintre țara de adopție și cea natală. Așadar, nevoile speciale pot fi clasificate
astfel:
-refugiați/ culturi diferite
-dificultati psihologice
-dezavantaje socio-culturale
-tulburări comportamentale ADHD
-tulburări din spectrul autist
-dificultați de învățare
-abilități intelectuale diferite
-dizabilități fizice/ deficiențe senzoriale

Mobilitate Spania

De asemenea, am conștientizat diferențele dintre educația specială,
educația integrată și educația incluzivă, descoperind, astfel motivele
pentru care cea din urmă este cea mai potrivită pentru integrarea copiilor
cu nevoi speciale în societate. În continuare, am învățat despre cum să
recunoaștem elevii care au autism, ADHD, dislexie, discalculie, disgrafie și
alte probleme de comportament și cum să acționăm pentru a ajuta acești
copii. Am pus in practică o serie de exerciții de dezgheț, dar și de activare
a elevilor în timpul orelor, care să îi ajute pe copiii cu deficiență de atenție
să se concentreze la lecție. Am fost ca niște copii și am înțeles cât de
multe lucruri și concepte putem transmite elevilor prin metode
neconvenționale și cât de multe putem afla despre starea emoțională a
educabililor prin simple jocuri, care sunt și plăcute dar și educative în
același timp.

Mobilitate Spania

Mobilitate Spania
Când am revenit la școală, fiecare dintre noi a pus în practică metodele si
trucurile învățate la curs și lecțiile noastre au devenit mai plăcute, atât pentru
elevi cât și pentru noi. De asemenea, am susținut și lecții demonstrative la care
au fost invitați atât colegi din școala noastră cât și colegi din școlile din județ.

B) Mobilitate Grecia

In perioada 25-31 iulie 2021, un alt grup de 5 profesori: Stavăr Alina
Anișoara, Costea Ioana, Mitrea Florica, Mocanu Aurelian și Tataru Marian
a participat la mobilitatea din Grecia, Piraeus. Cursul s-a numit: “Inclusive
Education: Tackling with Classroom Diversity and Early School
Leaving”, oferit de IDEC, Piraeus, Grecia.

Mobilitate Grecia

A fost un curs bine structurat din toate punctele de vedere: al organizării,
predarii si al resurselor. Formatorul a fost foarte bine pregatit, o persoană
grozavă ce a combinat predarea cu activitățile intr-un mod interesant si ne-a
facut sa intelegem cât de important este să avem o relatie bună cu elevii,
astfel încât să ii facem să se implice mai mult in timpul orelor noastre si să
intelegem in acelasi timp că sunt copii cu personalităti si probleme diferite.

Mobilitate Grecia

Obiectivele cursului au fost:
-de a intelege diversitatea si de a identifica elevii cu dificultati in
invatare;
-de a determina nevoile individuale de invatare ale elevilor si
metodele adecvate de evaluare ale lor;
-de a proiecta curriculum si lectii ptr a sprijini toti elevii;
-de a proiecta planuri educationale individuale;
-de a stapani diferite metode de predare invatare in concordanta cu
nevoile diferite individuale;
-de a colabora cu comunitatea si cu parintii in sprinirea tuturor
elevilor;
-de a proiecta planuri pentru prevenirea abandonului scolar.

Mobilitate Grecia

Mobilitate Grecia
Au fost zile frumoase, interesante, pline cu de toate: tehnici si strategii de învățare
care se pot aplica doar elevilor cu nevoi speciale dar și alte tehnici aplicabile
întregului colectiv de elevi, discutii despre elevii supra-dotati, despre abandonul
scolar, despre bully-ing. Teoria a fost frumos imbinata cu activitati practice, activitati
interesante, unele cunoscute si folosite deja de noi. De asemenea au existat și
momente în care ne-am mai relaxat prin activitati distractive propuse de doamna
formator care este o persoana remarcabila.

CAPITOLUL III

repere metodologice privind abordarea
educatiei incluzive
În acest capitol vom prezenta câteva dintre tipurile de dizabilități aprofundate la
cele două cursuri. De asemenea vom enumera formele de manifestare și metodele
de ameliorare.

ADHD
DEFINIȚIE:
ADHD sau tulburarea cu deficit de atenție/ hiperactivitate este o afecțiune
cronică care afecteaza milioane de copii și care poate continua și la vârsta adultă
incluzând o combinație de probleme persistente cum ar fi dificultatea de a menține
atenția, hiperactivitatea și comportamentul impulsiv.

ADHD

FORME DE MANIFESTARE:
1. Lipsa puterii de concentrare
·Nu acordă importanță detaliilor, facând deseori greșeli în activitățile de la grădiniță sau
școală.
·Are probleme de menținere a atenției asupra sarcinilor sau activităților de joc.
·Pare să nu asculte cand cineva comunica cu el.
·Deseori nu ascultă instrucțiunile și nu reușeste să-și termine sarcinile de lucru.
·Are probleme în organizarea activităților.
·Evită sarcinile de lungă durată.
·Este foarte ușor de distras de stimulii din jurul său.
2. Hiperactivitatea și impulsivitatea
·Impulsivitate verbală, își jignește colegii folosind un limbaj inadecvat.
·Își părăsește locul unde stă de obicei la școală.
·Întâmpină dificultăți în a se juca și a lua parte la activități de grup.
·Vorbește excesiv.
·Nu are rabdare să-și aștepte rândul.
·De multe ori, deranjează sau întrerupe orele de curs/discuțiile sau jocurile.

ADHD

METODE DE AMELIORARE:
 Lăudarea și încurajarea printr-un zâmbet sau o îmbrățișare în urma unui comportament
dorit, sporind, astfel, frecventa comportamentului respectiv.
 Reducerea la maximum a motivelor de distragere a atenției copilului
 Structurarea unei sarcini mai mari in sarcini de lucru mai mici.
 Verificarea nivelului de înțelegere a mesajului, a sarcinii de lucru pe care urmează sa o
realizeze.
 Revenirea repetată la temele predate, oral sau în scris, pentru consolidarea celor
învățate
 Acordarea unei scurte pauze copilului aflat intr-o stare de hiperactivitate prin
indeplinirea unei sarcini diferite. De exemplu, să ducă un mesaj intr-o clasă diferită și apoi
să revină la sarcina de lucru inițială.
 Efectuarea doar a unor etape din teme pentru acasă.
 Introducerea unui element nou, captivant pentru copil, pentru a-l ajuta să se
concentreze o perioadă mai lungă de timp.
 Informarea copilului despre consecințele comportamentului inadecvat.

Disgrafia
Disgrafia reprezintă un deficit de învațare fiind caracterizată prin afectarea
scrierii de mâ,na scriere slabă, dezordonată, ilizibilă sau dificultăți în alegerea
corectă a cuvintelor utilizate.
Aceasta afecțiune este întâlnită atât în rândul copiilor, cât și în cazul adulților,
cu diferențe în ceea ce privește contextul apariției sau alte manifestări asociate.
La vârsta tânără este descoperită în momentul în care copilul începe să scrie și se
poate asocia altor tulburări de invățare, în timp ce la adulți poate debuta în urma
unui accident vascular cerebral sau traumatism cerebral.

FORME DE MANIFESTARE:

Disgrafia

Este indicat ca părintele sau cadrul didactic să ia în considerare posibilitatea existenței unei
tulburări precum disgrafia atunci când observă unele dintre următoarele semne sau simptome:
·copilul nu desenează și nu scrie aproape niciodată în mod spontan și refuză să facă acest lucru
chiar și atunci când i se cere;
·când totuși acceptă să scrie, literele au o formă inestetică și sunt inegale;
·creionul sau stiloul este ținut în mână cu dificultate și într-o poziție vizibil inadecvată;
·spațierea dintre grafeme lipsește sau este utilizată necorespunzător;
·nu face diferențierea între majuscule și minuscule și le combină frecvent;
·obosește neașteptat de repede în timpul scrierii sau desenării;
·atunci când colorează nu reușește să respecte conturul și îl depășește frecvent;
·scrisul nu este lizibil, fiind greu de descifrat chiar și de către copil;
·nu reușește să respecte rândurile atunci când scrie pe un caiet liniat;
·silabisirea și rostirea cu voce tare în timpul scrierii;
·omiterea, înlocuirea sau inversarea literelor într-un cuvânt sau chiar a cuvintelor în propoziție;
·greșeli sintactice, gramaticale și de punctuație frecvente;

METODE DE AMELIORARE

Disgrafia

Este recomandat sa fie încurajat copilul să scrie, să aibă o poziție corectă a
corpului atunci când scrie și sățina corect pixul în mână.
Scrierea pe foi cu linii îl pot ajuta să-și ordoneze scrisul prin reperul vizual pe care și-l
poate lua.
Specialiștii recomandă pentru reținerea formei literelor, să se exerseze înainte,
simulând scrierea lor în aer, cu mișcări largi ale mâinii.
În cazul adolescenților care au dificultăți în a-și exprima ideile în scris se
recomandă să li se dea diferite teme (pe subiecte diverse) de scris și de prezentat
oral.
Tratamentul in disgrafie
După diagnosticarea cu disgrafie, copiii pot face terapie axată pe funcțiile motorii
pentru a controla mișcările în timpul scrisului. În unele cazuri, copiii pot să
depășească problemele de scriere, în alte cazuri greșelile în scriere vor persista.

Discalculia

Discalculia înglobează toate dificultățile care se referă la achiziția conceptului de
număr, a calculului matematic, precum și a raționamentului matematic sau mai este privită
drept ca “o tulburare provenită din dificultatea specifică de învățare a calculului, în stadiul
elementar, independentă de nivelul mintal, de metodele pedagogice folosite, de frecvența
școlară și de tulburările afective”. (Ungureanu, D. 1998) Aceste inabilităţi apar în primii ani
de şcolarizare, împiedicând succesul la învăţătură al elevului de vârstă şcolară mică. Unui
copil cu tulburări instrumentale îi poate deveni inaccesibilă formarea deprinderilor
aritmetice. Dascălul trebuie să-i formeze capacităţi de învăţare care condiţionează reuşita
prin modul de organizare a activităţii instructiv - educative, creând condiţiile necesare
pentru o învăţare normală în cazul unui asemenea copil. Un copil poate fi diagnosticat ca
având discalculie abia în clasa a III- a după ce a parcurs învâțarea tuturor operațiilor de bază
și a avut suficient timp pentru exersarea și automatizarea acestora. Copiii cu forme ușoare
de discalculie pot trece neobservați până prin clasa a IV a, când așteptările privind
capacitatea de raționament matematic întrec performanța lor. Discalculia apare foarte rar
ca tulburare singulară, ea fiind asociată de cele mai multe ori cu dislexo/disgrafie sau cu
ADHD completând tabloul clinic al altor afecțiuni neurologice.

Forme de manifestare:

Discalculia

- copilul nu realizează o scriere corectă în învățarea numerelor;
- nu se pot efectua clasificări cu numere;
-nu efectuează serii (ceva destul de obișnuit în prima școală);
- nu pot rezolva probleme simple de matematică;
- ba chiar contează pe degete pentru a rezolva problemele cu un singur număr;
- dificultăți cu identificarea numerelor (scriere și nume);
- confundă grafica numerică similar;
- confunda semnele adunării, scăderii, împărțirii și multiplicării;
- probleme de înțelegere și interpretare a enunțurilor problemei;
- probleme de înțelegere a conceptelor care au legătură, de exemplu, cu dimensiunea sau
poziția;
- dificultăți în ordine, clasificare, cantitate, corespondență, reversibilitate;
- dificultate în coordonarea spațială și temporală;
- dificultate în amintirea și înțelegerea formulelor, regulilor, secvențelor matematice, tabelelor
de multiplicare .

Discalculia
Măsuri pentru a sprijini un copil cu discalculie
Tratamentul nu este unul specific, se va recomanda probabil instruirea individuală
și stabilirea unui program adecvat de învățare. Este necesar și sprijinul afectiv, mai
ales că o astfel de tulburare nu are legătură cu inteligența copilului. Ar fi de preferat ca
și învățătorul să va susțină, să-i acorde mai mult timp pentru efectuarea exercițiilor să
nu fie ignorat, neglijat, privi diferit față de colegii lui. Dacă nu este urmat planul
terapeutic, copilul va avea de suferit atât din punct de vedere emoțional cât mai ales
intelectual. Va avea o încredere scăzută în forţele proprii, va dezvolta complexe de
inferioritate, va avea probleme de socializare.

Discalculia
Metode de a ajuta elevii:
- jocuri matematice;
- repetarea noțiunilor și a metodelor de rezolvare a problemelor pe care copilul să le
exerseze și acasă;
- folosirea caietelor cu pătrățele unde numerele sunt mai usor de văzut;
- folosirea continuă a numerelor rotunjite, mai ușor de reținut;
- folosirea de exemple concrete și abia ulterior a celor abstracte;
- folosirea imaginilor în înțelegerea problemelor;
- folosirea exemplelor din viața reală, de zi cu zi; - citirea cu voce tare a exercițiilor de
matematică;
- folosirea muzicii și a ritmului pentru a reține formulele mai ușor;
-elevii trebuie să stea în bănci astfel încât să fie ușor antrenați în discuții, să-și
folosească simțurile ca să învețe (prin palpare de exemplu, să scrie cu degetele pe o
suprafață dură, să-și folosească propriul corp ca să creeze figuri geometrice etc).

FORME DE MANIFESTARE:

Dispraxia

Dispraxia și tulburările de postură sunt două tipuri de tulburări motorii care pot avea cauză
senzorială și descriu problemele care apar când răspunsurile motorii sunt inadecvate ca urmare a
informațiilor transmise în principal de sistemele proprioceptiv și vestibular, sisteme care permit
corpului să se miște și să se poziționeze în spațiu. Răspunsurile pot fi greșite în intensitate,
sincronizare, forță, precizie etc. Copiii cu tulburări motorii având cauză senzorială au probleme în
stabilizarea corpului, efectuarea de mișcări coordonate și efectuarea de mișcări în anumită ordine
precum să deschidă ușa mașinii și să se așeze în scaunul de mașină.
Copiii cu dispraxie au dificultăți în procesarea informațiile senzoriale și folosirea acestora pentru
a efectua mișcări fizice simple, pentru a planifica și coordona mișcările. Au probleme de echilibru și
de postură, realizează cu dificultate mișcările nefamiliare, sau activitățile care presupun mai multe
etape, cum ar fi găsirea de soluții pentru a traversa o clasă plină de copii pentru a pune o lucrare pe
catedra profesorului. De asemenea, pot avea dificultăți în a iniția anumite mișcări sau pot părea
mereu neîndemânatici și stângaci cât vine vorba de orice formă de mișcare. Dispraxia se poate
manifesta atât în activitățile motrice grosiere (mers, sărit) cât și în activitățile motrice fine (scris, tăiat
cu foarfeca). De asemenea, dispraxia poate afecta atât activitatea motrică vizuală (coordonarea ochimână) cât și activitatea motrică orală (mișcările gurii). De cele mai multe ori la copiii cu dispraxie
întâlnim o combinație a deficiențelor motrice enumerate mai sus, una dintre ele fiind dominată.

Dispraxia

Un copil dispraxic cu dominantă în activitățile motrice grosiere este adesea neîndemânatic și
„greoi” în mișcări. Atinge cu dificultate etapele de dezvoltare cum ar fi târâtul, mersul, alergatul.
Mersul pe bicicletă este inevitabil problematic deoarece necesită nu numai mișcări nefamiliare,
cum ar fi pedalatul, dar necesită și coordonarea unui număr mare de activități (pedalat, ținut
direcția, atenția la trafic, claxonat). Acești copii fac efort să joace jocuri sau practice sporturi
deoarece nu pot efectua mișcările în ordinea necesară. Deoarece le lipsește sensul natural al
poziționări corpului în spațiu atât față de obiecte cât și față de persoane (sistemele vestibular și
proprioceptiv nu funcționează la parametri doriți), se împiedică și se izbesc de lucruri frecvent.
Un copil dispraxic cu dominantă în activitățile motrice fine este descoperit când are vârsta
cuprinsă între 12 și 18 luni, atunci când este observat că apucă cu dificultate obiectele, nu
reușește să țină obiecte mici în mâini sau nu reușește să elibereze obiectele. Ca preșcolari au
dificultăți în a colora în contur, iar ca școlari scrisul de mână poate fi aproape imposibil de
descifrat. Activitățile de îngrijire personală, cum ar fi îmbrăcatul, legatul șiretelor la pantofi,
pieptănatul sau spălatul, care necesită mișcări coordonate, le desfășoară cu dificultate. Dacă nu
sunt ajutați de membrii familiei pentru a se pregăti pentru școală, adesea ajung la școală
dezordonat îmbrăcați/ ciufuliți, chiar la o vârstă destul de înaintată, 8-10 ani.

Dispraxia

Copilul dispraxic cu dominantă în activitatea motrică vizuală este tipul cel mai des întâlnit. Are
dificultăți cu sarcinile care necesită o combinație între percepția vizuală și execuția motorie. De
exemplu, copiatul formelor și literelor, desenatul formelor geometrice succesive, unirea punctelor
pentru formarea unor imagini (animale, flori etc.), copiatul literelor pentru a scrie cuvinte, toate
acestea necesită o combinație de abilități vizuale și motorii.
Un copil dispraxic cu dominantă în activitatea motrică orală are dificultăți în folosirea corectă a
gurii, limbii, buzelor. Acești copii sunt alăptați cu dificultate (sug, înghit, respiră necoordonat). Când
cresc au probleme cu mestecatul și înghițitul alimentelor. Gura poate fi mai mereu deschisă,
salivând abundent. Dispraxia oral-motrică poate afecta vorbirea deoarece acești copii nu pot
coordona limba cu buzele pentru a forma cuvinte, astfel fiind greu de înțeles.
Copiii dispraxici pot fi foarte inteligenți ceea ce face foarte dificilă gestionarea frustrării generată
de stângăcia mișcărilor. Stima de sine este scăzută din cauza eșecului continuu în efectuarea
activităților fizice de bază. Izolarea socială este frecventă din cauza stângăciei continue, salivării
abundente, înfățișării neîngrijite. Pentru a compensa stângăcia cu care desfășoară activitățile fizice,
adesea copiii dispraxici dezvoltă o creativitate verbală uimitoare, devin autoritari, spun colegilor ce
să facă deoarece pot organiza un joc, dar din cauza lipsei abilităților fizice nu pot participa.

Dispraxia

Cele mai des întâlnite simptome ale dispraxiei sunt:
Copilul are dificultăți cu următoarele activități motorii grosiere:
învățarea ordinei desfășurării unor activități fizice;
țopăit, sărit, sărit peste obiecte, alergat, în comparație cu copii de aceeași vârstă;
jocuri (țară, țară vrem ostași etc.) sau sporturi (fotbal, basche etc.);
sarcini care au mai multe etape;
învățarea unor activități fizice noi.
Copilul are dificultăți cu următoarele activități motorii fine:
colorat, pictat ori copiat;
tăiat și lipit.
Copilul are dificultăți cu următoarele activități zilnice:
împachetarea unui cadou;
introducerea unei curele prin găicile de la pantaloni;
închiderea/ deschiderea unui fermoar sau a unor nasturi;
îmbrăcare/ dezbrăcarea.

Dispraxia
Alte simptome:
Copilul:
-s-a târât, a stat în șezut, a mers, a alergat cu întârziere;
-are dificultăți în desfășurarea activităților fizice care au mai mult de o etapă (deschiderea
unei sticle și umplerea unui pahar cu lapte);
-este neîndemânatic, stângaci ori predispus la accidente;
-adesea se împiedică sau se izbește de lucruri sau persoane;
-strică des jucării sau obiecte;
-îi ia mult timp să scrie sau să desfășoare activități care implică respectarea mai multor
indicații;
-are dificultăți cu activitățile de îngrijire personală care necesită mai mulți pași (ex.
îmbrăcatul);
-are dificultăți în a păstra ordonată camera sau masa de lucru;-manipulează cu dificultate cuburi, mărgele sau alte obiecte de dimensiuni mici.

Dislexia

DEFINIȚIE
Dislexia reprezintă o dizabilitate caracterizată de scăderea capacității de învățare cauzată de
dificultatea de identificare a sunetelor și a modului de codare ale acestora sub formă scrisă.
Cunoscuta și ca dizabilitate de citire, reprezintă o disfuncție neurologică care împiedică
dezvoltarea capacității de a scrie și a citi.

FOME DE MANIFESTARE

Dificultatea de citire și de scriere se manifestă încă din perioada copilăriei fără afectarea funcției
cognitive, un copil dislexic prezentând nivel de comprehenisune normal (au un nivel de inteligență
normal). Dislexia este o tulburare care se manifesta în mod frecvent prin: deficit fonologic: dificultate
în înțelegerea cuvintelor rostite cu voce tare în funcție de sunetele din care sunt alcătuite, deficit de
citire: citire lentă, greoaie, deficit de înțelegere: înțelegere slabă a testului citit.
Manifestarile specifice afecțiunii pot fi recunoscute înainte de școlarizarea copilului, severitatea
bolii variind de la caz la caz odată cu dobândirea abilității de citire. În această perioadă preșcolară,
dizabilitatea poate fi recunoscută datorită întârzierii vorbirii, deprinderea dificilă a cuvintelor noi,
inversarea sunetelor sau confuzia cuvintelor similare, dificultatea memorării anumitor litere, numere
și culori.

Dislexia
Copiii cu dislexie care urmează un program de învățământ școlar pot prezenta dificultăți: în
procesarea informațiilor auzite și în utilizarea cuvintelor potrivite în formularea
răspunsurilor, în observarea similitudinilor și diferențelor dintre litere și cuvinte, în
pronunțarea corectă a cuvintelor, de citire sau de scriere.
Diagnosticul dislexiei la copil este unul interdisciplinar și presupune evaluare de către
medicul specialist psiholog, de către logoped sau psihopedagog în cadrul căreia vor fi incluse
date care țin de antecedentele patologice și heredocolaterale ale pacientului, dar și de
relațiile familiale și sociale ale acestuia. Copilul poate fi supus unei serii de teste psihologice și
ale abilităților de lectură, dar și unor examinări de vedere și auz.
Tratamentul dislexiei este de lungă durată și presupune utilizarea de tehnici educaționale
speciale aplicate cât mai timpuriu, cu scopul diminuării deficitului de formare școlară și
socială ale copilului. Implicarea familiei reprezintă un pas important în tratamentul acestei
dizabilități fiind necesară o bună colaborare între părinți-profesori și personalul medical de
specialitate.

Dislexia

Dislexia poate afecta mai multe componente ale cititului: decodarea literelor și cuvintelor – persoana are
dificultăți în a asocia grupul de litere scris cu sunetul produs, fluența în citire – copilul are dificultăți
necaracteristice pentru vârstă în a citi cu voce tare, fluent, cu intonație
Dislexia poate afecta și scrisul, care este frecvent cu erori, inversiuni și la început, poate fi în oglindă.
Puterea de concentrare a copilului dislexic este relativ scăzută. El oboseşte repede şi atenţia îi este uşor
distrasă de stimulii din jur. De aceea el chiar are nevoie de mai multe pauze în învăţare. Apar dificultăţi
legate de înţelegerea textelor lungi sau a povestirilor. Acest lucru se vede când copilul repovesteşte ce a
auzit şi se observă cum este incoerent sau încurcă momentele povestirii între ele. Memorarea cuvintelor
se face greu şi, pentru a reţine informaţii noi, este necesar un număr mai mare de repetiţii.
Semnele care pot fi observate în vorbirea copilului: a început să vorbească mai târziu în comparaţie cu
alţi copii, învaţă greu cuvinte noi, nume, expresii, iar cuvintele nou învăţate nu se integrează în vocabularul
activ, are greutăţi în găsirea cuvintelor, uneori îşi aminteşte greu chiar şi cuvinte simple, utilizate zilnic, îi
creează greutăţi pronunţia unor cuvinte mai lungi sau necunoscute, tulburările de pronunţie se corectează
cu dificultate cu toate că participă regulat la ședințele de terapie logopedică, se exprimă greu, îi lipseşte
capacitatea de evidenţiere a esenţialului, vorbeşte incorect din punct de vedere gramatical, atunci când
dorește să povestească o anumită experiență sau să-și exprime opinia, sare de la o idee la alta, formularea
fiind lipsită de coerență, nu ascultă cu plăcere poveşti, nu pune întrebări referitoare la întâmplările din
poveste.

Dislexia
În concluzie, dislexia este o tulburare de învățare care are la bază o disfuncție neurologică ce
împiedică dezvoltarea capacității de a citi și a scrie. Confundarea literelor, citirea lentă, citirea
silabelor în sens invers, dificultățile în înțelegerea textului citit sunt doar câteva dintre manifestări.
Copiii dislexici nu pot însuși citit-scrisul cu metodele de predare obișnuite, având nevoie de
metode și de terapii specifice. Deși tulburările de învățare nu se pot vindeca, dislexia, netratată în
mod adecvat, poate avea urmări grave în ceea ce privește dezvoltarea emoțională, conducând la
tulburări în dezvoltarea personalității și dificultății de integrare socială.

Definiție

Autismul

-Este o tulburare pervazivă de dezvoltare prin deficit de comunicare și interacțiune socială;
-Apare mai des la băieți decât la fete și debutul poate fi în jurul vârstei de 12 – 24 luni;
-Este o afecțiune care se menține pe tot parcursul vieții.

Forme de manifestare
-Nedezvoltare cognitivă: lipsă limbaj (nonverbal)
-Lipsă contact vizual: parțial sau total;
-Stereotipii de mișcare (motorii):
a)Rotirea capului sau a corpului (legănat);
b)Mișcarea de mâini sau bătut din palme;
c)Mers pe vârfuri
d)Învârtirea roților la mașini (întoarcerea mașinii);
e)Învârtirea în cerc până amețește;
-Stereotipii verbale:
a)Repetă la nesfârșit unele sunete sau cuvinte;
b)Exprimarea este la persoana a II-a sau a III-a atunci când se referă la propria persoană (autist
verbal sau parțial verbal);

Autismul
Alte simptome:
a)Neliniște psihomotorie (agitație);
b)Insomnie (probleme de somn);
c)Plâns fără motiv;
d)Toleranță scăzută la schimbări de mediu nou: schimbarea rutinei zilnice, traseu, program,
activități prin manifestări de genul autoagresivitate și heteroagresivitate (lovit pe el sau altă
persoană, ciupit, mușcat, etc.)
-Probleme de alimentație: poate mânca numai un anumit aliment sau anumite alimente (solide
sau lichide);
-Nu manifestă nevoia de afecțiune: mângâiat, alintat, nu reacționează la durerea mamei sau a
altei persoane, uneori iți dă impresia că nu aude;
-Nu imită expresii faciale sau gesturi: nu arată cu degetul anumite obiecte sau parți ale corpului;
-Își acoperă urechile cu mâinile atunci când aude zgomote;
-Pot deveni anxioși.

Autismul
Metode de ameliorare:
-Terapie educațională: stimulare cognitivă, formarea autonomiei personale; socializare;
-Terapia ocupațională: prin joc, puzzle, etc.;
-Terapie comportamentală și de comunicare (ABA: proceduri de îmbunătățire a
comportamentului), medicație (pentru a controla simptomele autismului);
-Logoped: specialistul care se ocupă de terapia tulburărilor de vorbire și limbaj;
-Integrarea în școală: se va face cu ajutorul unui profesor de sprijin alături de programa
școlară adaptată persoanelor cu autism.

Diferența dintre dizabilitate și boală
De ce este importantă diferența dintre dizabilitate și boală?
Să definim: diferența dintre dizabilitate și boală
Când vorbim de o boală, o putem defini ca „o situație temporară de simplă alterare a
sănătății, care va afecta funcționarea persoanei pentru o perioadă de timp sau o durată
limitată”, în timp ce un handicap este „o situație neconjuncturală, dar permanent, fizic, psihic
sau senzorial, care alterează – deci – permanent condițiile de viață ale persoanei afectate ”.
Acest lucru este important, deoarece o diferență crucială este permanența și vindecarea
persoanei cu una sau altă afecțiune. O boală este, prin definiție, capabilă să fie vindecată,
în timp ce un handicap este permanent. Acesta este primul pas pentru a începe să le
distingem.

Diferența dintre dizabilitate și boală
Diferența dintre dizabilitate și boală De ce este atât de ușor să le confundăm?
Motivul pentru care există o anumită dificultate în separarea unei dizabilități de o
boală se datorează faptului că, până la progresele medicale și etice din secolul al XX-lea,
ambele au fost considerate a avea aceeași origine și judecata medicului a fost cea care
a stabilit cum a fost tratată. Dizabilitățile au fost întotdeauna tratate ca o afecțiune
marginalizată, în care s-au făcut foarte puține cercetări. Pur și simplu puneți ambele
concepte în același loc fără alte analize.
Cu alte cuvinte, lipsa interesului istoric pentru persoanele cu dizabilități (cel puțin în
comparație cu persoanele bolnave) a făcut ca distincția dintre aceste două condiții să
nu fie considerată importantă. Ideea că ambele sunt aceleași lucru a fost stabilită în
societate și a făcut ca astăzi să fie considerate în continuare condiții egale.

Diferența dintre dizabilitate și boală
De ce este importantă diferența dintre dizabilitate și boală?
Ca societate, abia începem să facem pași fermi în ceea ce privește empatia,
considerația și respectul față de persoanele care suferă de un anumit tip de dizabilitate. Și
primul pas va fi întotdeauna printr-o educație care ne arată modul corect de a răspunde
acestor situații; o persoană bolnavă sau una cu dizabilități nu este diferită de noi într-un
mod special. Distincția dintre handicap și boală este un mic pas către realizarea unei
societăți incluzive, educate și empatice.

CAPITOLUL IV
activitati de diseminare
Pentru a împătăși atât colegilor profesori, dar și elevilor, din experiența
acumulată la cursuri, în școală au fost desfășurate o serie de lecții deschise.

A
În cadrul activității demonstrative pe care d-na profesor Burlacu Oana a
susținut-o, a avut titlul „Povestea cu sentimente”.
Această activitate a avut drept scop inventarierea stărilor emoționale (pozitive
și/sau negative).

„Povestea cu sentimente”
Obiectivele pe care le-a urmărit în această lecție au fost:
-să recunoască denumirile diferitelor emoţii plăcute şi neplăcute,
-să utilizeze modalităţi potrivite de exprimare a emoţiilor,
-să recunoască, în exemple din viaţa de zi cu zi, rolul emoţiilor,
-să sesizeze rolul emoţiilor în realizarea diferitelor activităţi.

„Povestea cu sentimente”

Descrierea activității
Activitatea pe care a realizat-o a constat într-un joc. Elevii au avut de efectuat un desen
(simbol, imagine) care să reprezinte emoția, sentimentul pe care îl au în acel moment. Au fost
împărțiți în grupe de câte patru. După finalizarea desenului, l-au împăturit și l-au introdus întrun „borcan al emoțiilor”. Am solicitat fiecărui elev din grupă să extragă un desen din borcan,
apoi în cadrul echipei să-l lipească pe o foaie și să formeze o poveste. La sfârșitul activității,
elevii au pezentat rezultatul în fața clasei, menționând sentimentele desprinse din poveste.
Exerciţiile de identificare a emoțiilor au fost utilizate cu ajutorul suporturilor diverse:
imagini, fotografii, povești, secvențe de film - asocierea între o activitate preferată, precum:
lectura, dansul, șahul, mersul cu rolele și emoția pe care un copil o trăiește realizând această
activitate, utilizând suporturi vizuale cu denumirea emoțiilor - selectarea unor imagini sau
realizarea unor desene în vederea elaborării unei hărți a emoțiilor umane - exerciții de autoreflecție cu privire la emoţiile personale prin completarea propozițiilor lacunare de tipul: „Eu
simt ... atunci când …
Elevii au fost implicați în această activitate, lucrând fiecare elev din echipă, expunându-și
opiniile cu interes, argumentându-și răspunsurile. Lucrările au fost expuse în clasa lor.

„Povestea cu sentimente”

„Povestea cu sentimente”
Rezultate obținute:
La finalul acestei activități am observat că elevii îşi pot controla
sentimentele/emoţiile, au răbdare suficientă (testul „acadelelor”- W. Mische) și s-au
dovedit a fi capabili, nu numai din punct de vedere emoţional, ci şi mai activi și implicați
în activitățile desfășurate la şcoală şi-n viaţa de toate zilele. Elevii au fost educaţi să-şi
stăpânească mânia, prin controlarea sentimentelor, regăsindu-se de cele mai multe ori
în poveștile pe care le-au creat.

B
Dl profesor Costin Gabriel Ionuț și-a ales ca titlu pentru lecție: ,,Exerciții fizice
pentru activarea elevilor”
-SCOPUL: activarea elevilor și pregătirea lor pentru lecție
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:
Pentru această activitate nu este nevoie de pregătirea niciunui material înainte de
lecție. Când intru în clasă, rog toți elevii să se ridice. Solicit un elev să iasă în fața clasei și
să propună colegilor un exercițiu sportiv. Acesta execută exercițiul, iar colegii il repetă.
De obicei, elevii pe care îi aleg pentru a exemplifica exercițiile sportive sunt cei care sunt
mai agitați și deranjează orele. Faptului că sunt solicitați la o activitate îi face să se simtă
respectați și înțeleși. După ce ies în față doi, trei elevi, clasa este pregătită atât fizic cât și
emotional pentru ora. Această metodă poate fi folosită în orice moment al lecției, ori de
câte ori observ că elevii s-au deconectat de la oră.

Exerciții fizice pentru activarea elevilor
REZULTATE OBȚINUTE:
Această activitate i-a ajutat pe elevii clasei să se destindă și să fie activi în timpul orei,
aceștia exprimându-și părerile proprii liber și fără teamă.

C
D-na profesor Mitrea Florica a susținut lecția cu titlul ,,Emoția in predarea unei noi
litere”
Scopul lecției a fost acela de a identifica şi depăşi emoţiile la începutul unei activităţi
noi
Obiective:
-Depăşirea stărilor emoţionale în exprimări libere
-Dezvoltarea spiritului de lider în cadrul unei echipe
-Evaluarea modalităţilor de gestionare a emoţiilor negative
-Rolul emoţiilor în diferite activităţi

Emoția in predarea unei noi litere
Este o activitate la începutul orei, cu rolul de a reuşi să I fac pe elevi să se
relaxeze.Fiecare copil va desena pe o coală de hârtie, cu carioca roşie, lucrul de care se
teme cel mai mult. Îşi prezintă pe rând desenele, apoi le mototolesc şi le aruncă la coş,
eliminând astfel teama de necunoscut. În acest mod reuşim să ne relaxăm şi putem
începe noua activitate.
Rezultate obţinute

Emoția in predarea unei noi litere
Rezultate așteptate: această activitate reuşeşte să îi facă pe copii să aibă mai multă
încredere în răspunsurile lor, dar şi puterea de a-şi exprima liber ceea ce gândesc. Odată
ce trec de pragul emoţiilor activitatea se desfăşoară mult mai uşor şi cu rezultatele
aşteptate. Copiii vor reuşi să şi depăşească emoţiile în activitatea şcolară dar şi în viaţa
de zi cu zi.

D
D-na profesoară Gavrilă Ortansa Madelen a susținut o activitate cu tema: ,,Emoții
pictate”
SCOP: Identificarea stărilor emoționale ale elevilor în diferite momente ale lecției.
OBIECTIVE:
· Dezvoltarea creativității elevilor.
·Crearea unei atmosfere destinse propice învățării.
·Dezvoltarea capacității elevilor de a exprima ccea ce simt cu ajutorul culorilor și al
desenului

Emoții pictate
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:
Am pregătit înainte de începerea orei mai multe tăvițe în care am pus acuarele acrilice de
diferite culori, clești de rufe (tot atâția câți elevi sunt în clasă), câteva pungi cu frunze, pene,
bucăți de sfoară, bucăți mici de burete, etc. și coli de pictură. În momentul în care am
observat că elevii nu mai sunt conectați la lecție, că au alte preocupări, că par plictisiți sau
obosiți,am întrerupt activitatea de predare și le-am spus elevilor că vor lua o mica pauză de
relaxare. Cu ajutorul câtorva elevi, în general îi rog pe cei mai agitați să mă ajute, am pus la
dispoziția elevilor materialele pregătite. Apoi, le-am explicat că trebuie să se folosească de
cleștii de rufe și de materialele din pungi pe post de pensule și să picteze starea lor
emoțională, folosind codul culorilor. Le-am dat libertatea de a folosi pentru pictură orice
material din pungiși, de asemenea, de a-și expune emoțiile sub forma oricarui desen,
conform creativității fiecăruia. I-am lăsat să lucreze între 5 și 7 minute. Toate desenele au
fost expuse în clasă și, în timpul orelor următoare, când am observat momente de plictiseală
sau oboseală am rugat elevii să-și prezinte desenele, explicând starea emoțională în care se
aflau atunci când au pictat și cum consideră ei că au reușit să o capteze prin creația lor.

Emoții pictate
REZULTATE OBȚINUTE:
La finalul acestei activități am observat că starea de sprit a elevilor s-a schimbat
în bine, aceștia nemaifiind plictisiți, ci devenind chiar foarte activi și receptivi. Prin
acestă activitate am reușit să îi reactivez și am putut să-mi continui lecția fără alte
momente de întrerupere.

E
D-na Stavăr Alina Anișoara a prezentat, în cadrul lecției “Internet cu masura.
Comportament responsabil”, activitatea: ,,Dezbaterea”
Scopul activității: prezentarea de pareri personale pe grupuri, cu opinii diferite despre un
subiect, avand ca scop argumentarea ideii expuse.
Obiective: -sa-si dezvolte o gandire analitica si abstracta;
-sa se obisnuiasca cu vorbitul in public;
-sa faca diferente dintre fapt si opinie;
-sa invete sa lucreze in echipa;
-sa stie sa se organizeze;
-sa foloseasca un limbaj adecvat.

Dezbaterea

Descrierea activitatii: Elevii au vizionat un videoclip: Aleg constient, stop dependentei de
internet! In urma vizionarii filmuletului, profesorul imparte elevii in grupe pentru
activitatea: dezbaterea temei internetului
Elevii au fost impartiti in patru grupe: grupa pro internet, grupa contra internet, grupa
parintilor si grupa judecatorului si a juratilor. Elevii isi intra in rol aducand argument pro si
contra utilizarii internetului.
Grupul parintilor aduce si el in discutie timpul si modul in care “copiii” lor folosesc
internetul.
Iar la sfarsit, in urma dezbaterii, jucadecatorul si juratii trag niste concluzii in urma
carora se iau deciziile corespunzatoare subiectului abordat.

Dezbaterea

Rezultate obtinute: elevii si-au imbunatatit increderea in sine, fiind apreciati pentru
raspunsurile date. In acelasi timp ei au fost deschisi, cinstiti si directii unii cu ceilalti,
aratand respect reciproc pentru opiniile celorlalti.

F
Dl profesor Chelu Viorel a susținut lecția ,,Povestea” - spațiu și mișcare, din cadrul
temei plastice ,,Punctul și linia”.
Această lecție a avut ca scop folosirea imaginației copiilor în crearea de povești,
folosind elemente ajutătoare.
Obiective :
- Să recunoască, în creaţii sau schiţe, anumite semnificaţii ale liniilor şi ale punctelor;
- Să exprime stările pe care le trăiesc privind o creaţie plastică;
- Să precizeze formele liniilor şi semnificaţiile lor;
- Să folosească imaginația pentru crearea propriilor desene și a poveștilor;
- să creeze povești (pe grupe) folosind desenele lor.

Povestea
Descrierea activitații:
Pornind de la câte o jumătate de desen prezentată o coală de hârtie, elevii trebuiau să
continue acel desen după propria imaginație. Fiecare elev avea la dispoziție toate
materialele necesare desfășurării activitații. Cân au terminat de realizat desenele, a
trebuit să le prezinte in fața clasei.
Cu ajutorul desenelor realizate, elevii, impărțiți pe grupe egale numeric, trebuiau să
așeze desenele pe o planșă mare, astfel incât să formeze o poveste. La final câte un
reprezentant de la fiecare grupă a trebuit sa expună povestea in fața clasei.

Povestea
Rezultate așteptate: A fost confirmată ideea care ne spune că dacă dăm frâu liber
imaginației, se pot crea lucruri deosebite, iar satisfacția de sine este enormă. Astfel
putem încuraja copiii să-și aducă aportul la diverse proiecte inițiate de cei mari, sau
să-ișă creeze propriile proiecte..

G
Dl profesor Mocanu Aurelian a susținut lectia: ,,Popas în lumea emoțiilor”.
SCOPUL DE IDENTIFICARE A STĂRII EMOȚIONALE A ELEVILOR: Emoțiile sunt trăiri
afective pozitive sau negative care apar ca răspuns la evenimentele cu care ne
confruntăm de-a lungul vieții. Scopul emoțiilor este gestionarea emoțiilor resimțite dar
și acela de a ne sprijini în adaptarea la mediul înconjurător (acasă, scoală, societate și
comunitate). Emoțiile ne ajută să luăm decizii, să ne mobilizăm și să acționăm în
diferite situații de criză și de asemenea, emoțiile ne ajută să îi înțelegem pe cei cu care
relaționăm.
OBIECTIVE:
a) Identificarea stărilor emoționale (pozitive și/sau negative) cel mai des exprimate în
contextul distanțării sociale;
b) Evaluarea modalităților de gestionare a emoțiilor negative;
c) Investigarea atitudinilor/principiilor (despre sine, ceilalți, lume și viață) ale elevilor;
d) Specificarea îngrijorările (temerilor) prospective, legate de viitorul apropiat al
elevilor;

Popas în lumea emoțiilor
DESCRIERE: Fiecare copil va folosi un exercitiu de încălzire folosit la ora de educație
fizică și sport (mingea frige), colegii lui va repeta dupa el exercițiul. Această metodă
poate fi folosită în orice moment al lecției în cazul în care se observă că elevii s-au
deconectat de la oră.

Popas în lumea emoțiilor
REZULTATE OBȚINUTE:
a) Emoția cel mai des exprimată de către elevii în contextul distanțării sociale este
îngrijorarea/ liniștea;
b) Elevii reușesc să-și identifice, exprime și gestioneze eficient emoțiile negative;
c) Elevii si-au însușiit un set de deprinderi/principii (despre sine, lume și viață).

H
D-na profesor Costea Ioana a susținut lecția ,,Să ne împrietenim cu emoțiile”
SCOPUL: dezvoltarea competenței emoționale
OBIECTIVE: -crearea contextului pozitiv pentru desfașurarea programului;
- exersarea capacitatii de identificare si exprimare a starilor si dispozitiilor
de moment
- dezvoltarea si menținerea interacțiunii pozitive cu colegii;

Să ne împrietenim cu emoțiile
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:
Activitatea propusă, s-a desfașurat înca de la începutul orei, când fiecare elev a
avut pe bancă un cartonaș pe care si-a scris numele si mai multe emoticoane care
exprimau diferite stari emoționale. Am rugat elevii sa-și aleaga un emoticon care să
exprime starea lor in acel moment si sa-l lipească in fața numelui scris pe cartonaș.În
urma verificării am identificat stările emoționale ale elevilor în acel moment. Este
esențial să îi învățăm să-și înțeleagă și sa-și folosească emoțiile într-un mod pozitiv.
Pentru acest moment am pregatit o oglindă și un coșuleț cu jetoane.

Să ne împrietenim cu emoțiile
Apoi, a urmat un exercițiu de gândire pozitivă pentru eliminarea emoțiilor existente ,,Oglinda magică”. Copiii au extras un jeton, au citit cu voce tare ceea ce scria pe el, in fața
oglinzii, dupa care l-au lipit pe marginea ei. Când au revenit in bancă, și-au ales alt
emoticon cu actuala stare emoțională și l-au lipit după numele scris pe cartonaș. Am
comparat cele două emoticoane și am constatat cu toții că starea emotională era diferită.
Am purtat discuții pe această temă.

CAPITOLUL V
experienta culturala
Pe lângă faptul că în aceste deplasări ne-am putut îmbogăți bagajul teoretic și
practic al actului pedagogic, am putut admira și o frântură din frumusețile locurilor
gazdelor noastre. Am putut lua legatura ,,în direct” cu ceea ce a fost mai deosebit in
orașele Barcelona și Piraeus. De asemenea am exersat din plin exprimarea în limba
engleză, mai ales în timpul orelor de curs, dar și în afară.
Deoarece timpul nu a fost un aliat de nădejde, deoarece mare parte îl petreceam la
cursuri, totuși am putut bifa câteva obiective:

experienta culturala

Barcelona
- Sagrada familia - o impunătoare biserică (la care înca se lucreaza), un edificiu
care are ca inițiator un mare arhitect Antonio Gaudi

Barcelona
- un alt obiectiv marca Gaudi a fost Parcul Guell

Barcelona
Gaudi - casa Batllo

Barcelona
Muzeul figurilor de ceară

Piraeus, Atena
Acropole
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