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Avizat, 

Inspector scolar general adjunct, 
Praf. Dr. Cristina PET GHIŢĂ 

MOTTO: 

M I NISrLRUl EDlJCATI!=I 

"Este imposibil ele i să înveţe ceva, cât timp gândurile lor sunt robite Şl 

Intretine/i-i deci intr-o stare de spirit placută, dacă vreţi să vti primească învăţă urile ..... . 

Este tot atât de imposibil să imprimi un caracter frumos şi armonios într-un suflet care tremură, pe 

cât este de greu să tragi linii frumoase si drepte pe o hârtie care se mişcă. " 

( Jolm locke- "Some tltoughts concerning education '� 

ACTIVITATE METODICĂ PENTRU PROFESORII CONSILIERI ŞCOLARI ŞI PROFESORII 

SCOP: 

LOGOPEZI DIN JUDEŢUL ILFOV - OS Decembrie 2021 

"Şcoala viitorului - valorizează diverisitatea şi dezvoltă rezilienţa " 

Promovarea inluziunii şcolare şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din cadrul 
CJRAE Ilfov de abordare educaţională specifică educaţiei 1ncluzive, premiză a dezvoltării unui 

mediu educaţional care susţine evoluţia fiecărui preşcolar/elev 1n funcţie de particularităţile 

individuale. 

OBIECTIVE: 
1. Dezvoltarea competenţelor profesorilor consilieri şcolari şi profesorilor logopezi de 

implementare a unor modele de practică 1n educaţia incluzivă 

2. Prezentarea unor modalităţi de intervenţie incluzivă şi diferenţiată pentru preşcolarii 

1 elevii care prezintă particularităţi diferite de majoritate. 

3. Identificarea unor modele de practici educaţionale menite să creeze un climat educaţional 

favorabil dezvoltării armonioase a preşcolarilor 1 elevilor. 

FINALITĂŢI: 
Susţierea cadrelor didactice 1n dezvoltarea unor practici educaţionale care susţin 

crearea unui climat educaţional prielnic evoluţiei preşcolarilor şi elevilor în concordanţă cu 

particularităţile psihoindividuale. 

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU: 
• Prezentări Power Point 

• Exerciţii 

• Benchmarking 

• Dezbatere 

Activitatea se va desfăşura 1n sistem de videoconferinţă şi va dura 3 ore. 
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PROGRAMUL ACTIVITĂŢII: 

1. Deschiderea activităţii Cercului Pedagogic 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

Praf. Cazma Rodica, inspector şcolar pentru invăţământul special şi special 

integrat, ISJ Ilfov 

2. Prezentarea obiectivelor şi a programului activităţii 
Praf. Geambaşu Constanţa Monica, director CJRAE Ilfov 

3. Prezentare de caz- model de practici incluzive la nivelulînvăţământului liceal 
Praf. Albu Simona Maria, Coordonator al Centrului Judeţean de Asistenţă 

Psihopedagogică Ilfov 

4. Educaţia non- formală în luna Diversităţii şi a Încluziunii 
Praf. consilier şcolar Ştefana Veronica - CJRAE Ilfov - Liceul cu Program Sportiv 

"Helmut Duckadam" Clinceni 

5. Forme şi tehnologii inovatoare utilizate în practica logopedică 
Profesor logoped Cuciniic Constanţa CJRAE Ilfov- Liceul Teoretic "Radu Popescu" 

Popeşti Leordeni 

6. Întrebări, dezbateri 

Concluzii, evaluarea activităţii 

prof. Cozma Rodica, i p ctor şcolar pentru 1nvăţământul special şi special integrat, ISJ Ilfov 
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