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MOTIO: 

MINIS I'ERUl. EDUCA"J 1 El 

"Ne naştem slab; ş; em nevo;e de putere; ne naştem nepuUndoş; ş; n v• �-fiiii'Vn 

ne naştem mărg;n;ţ; ;avem nevo;e de judecată. Ceea ce ne Upseşte când ven;m pe lume, ş; de 
care avem nevo;e ma; târz;u ne este da tpdn educaţ;e." (J.J. Rousseau) 

ACTIVITATE METODICĂ PENTRU UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT 

DIN JUDEŢUL ILFOV- 09 Decembrie 2021 

"Strategii educaţionale inclusive pentru elevii cu tulburări de comunicare şi relaţionare 

(TSA)" 

SCOP: 
Prezentarea unor modele teoretice şi practice educaţionale 1n vederea 1mbunătăţirii 

competenţelor personalului din 1nvăţământul special şi special integrat privind proiectarea şi 
organizarea procesului educaţional prin adecvarea strategiilor educaţionale incluzive la 
particularităţile psihoindividuale ale elevilor cu tulburări de comunicare şi relaţionare (TSA). 

OBIECTIVE: 
1. Prezentarea unor modele teoretice ale strategiilor educaţionale inclusive adaptate 

necesităţilor elevilor cu tulburări de comunicare şi relaţionare (TSA) 

2. Prezentarea unor modele de practice educaţionale concrete, prin aplicarea principiilor 

educaţiei inclusive 1n cadrul demersului educaţional al preşcolarilor 1 elevilor cu tulburări 

de comunicare şi relaţionare (TSA) 

3. Formarea viziunii de ansamblu asupra strategiilor educaţionale inclusive pentru elevii cu 

tulburări de comunicare şi relaţionare (TSA) 

FINALITĂŢI: 
1. Înţelegerea cerinţelor educaţionale speciale ale elevilor cu tulburări de comunicare şi 

relaţionare (TSA), pornind de la cunoaşterea particularităţilor şi specificul de dezvoltarea 

acestora. 

2. Însuşirea modelelor teoretice şi practicilor educaţionale inclusive referitoare la 

necesităţile elevilor cu tulburări de comunicare şi relaţionare (TSA). 
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METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU: 
O Prezentări Power Point 

O Studiu de caz 

O Prezentare video 

O Dezbatere 

MINI STERUL EDUCAŢI El 

Activitatea se va desfăşura în sistem de videoconferinţă şi va dura 3 ore şi 30 de minute. 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢII: 

1. Prezentarea obiectivelor şi a programului activităţii 
Prof. Cozma Rodica, inspector şcolar pentru 1nvăţământul special şi special 

integra, ISJ Ilfov 
Prof. Ştefan Roxana, Profesor Itinerant/de Sprijin, CŞEI Periş 

2. Strategn pentru sprtJlmrea comumcarn Şl dezvoltam ab1htaţ1lor soc1ale la elevn cu 
TSA 

Prof. DrăganLorenţa, Profesor Itinerant de Sprijin, CŞEI Periş 

3. Stadiul incluziunii şcolare în ţara noastră 
Prof. CaneleaConstanţa, Profesor Itinerant de Sprijin, CŞEI Periş 

4. Eficientizarea integrării în şcoala de masă a elevului cu CES prin cunoaşterea şi 
înţelegerea aspectelor clinice individuale 

Prof. Constantin Maria, Profesor Itinerant de Sprijin, CŞEI Periş 

5. Strategii de cunoaştere şi abordare în asistenţa psihoeducaţională a copiilor cu 
cerinţe educaţionale speciale diagnosticaţi cu sindroame severe rare, integraţi în 
învăţământul de masă 

Prof. Cuccinic Constanţa, Profesor Itinerant/de Sprijin, CŞEI Periş 

6. Adolescentul cu autism: 
Prof. Nedelea Adina, Profesor Itinerant de Sprijin, CŞEI Periş 

7. Aplicaţie practică (video) interdisciplinară în consolidarea cunoştinţelor în cazul 
elevilor cu Sindrom Asperger- clasa a VI-a 

Prof. Ştefan Roxana, Profesor Itinerant/de Sprijin, CŞEI Periş 

8. Întrebări, dezbateri 

Concluzii, evaluarea activităţii 

, inspector şcolar pentru 1nvăţământul special şi special integrat, ISJ Ilfov 
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