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Germania

Italia

Romania

Danemarca

Participanți la activitatea de formare:

9 participanți din 6 ţări europene

Spania

Letonia

2

1

2

2

1

1



Sosirea în Grecia 
Sâmbătă 27.10.2018



Duminică- 28.10.2018

 Deschiderea cursului – sesiune în 
plen

 Prezentarea participanţilor

Programul cursului



 Turul centrului 
orașului Kalamata-
legături culturale 
între vechi și nou

 Introducere 
teoretică: 
caracteristici 
comune ale 
tulburărilor de 
vârstă școlară 
dizabilităţi 
fizice/psihice 
probleme 
emoţionale/com-
portamentale, 
tulburări de 
învăţare (autism, 
ADHD)

Luni 29.10.2018
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Repetaţi sarcina de lucru, repetaţi sarcina de lucru, repetaţi sarcina de lucru…

Apelaţi la impactul vizual al textului: chenare, imagini, coduri de culoare

Spaţiu de relaxare + Pauze frecvente

Testaţi elevul în formatul pe care-l stăpâneşte cel mai bine: oral, teste grilă.

ADHD- Facilitarea învăţării

Amplasarea elevului departe de uşă sau ferestre, în prim-planul câmpului 

vizual al profesorului – contactul vizual 

Acordaţi timp suficient pentru rezolvare - Sarcini de lucru divizate 

Utilizaţi un algoritm al lecturii – Indicaţii simple şi structurate 



Predare structurată

• Spaţiu strucrurat

• Timp strucurat

• Sarcini de lucru 

structurate

• Comunicare 

structurată

Plan individual de 

învăţare

Cerinţe

Motivaţia pozitivă

• Cheia pentru influenţarea 

comportamentului

• Recompense – materiale, 

activitate preferată

ANIMATED
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Autism – Facilitarea învăţării



• Lecții și activități diferențiate
•Predarea în cadrul unei clase incluzive

 Despre educația incluzivă: obiective și 
beneficii

 Ateliere de lucru privind educația incluzivă
 Educația paralelă în Grecia- probleme și 

soluții

Marţi 30.10.2018



• Activităţi pentru copii talentaţi/geniali

• Vizită la Școala primară nr. 10 din Kalamata 
cu clase în regim incluziv
• TIC în educația pentru elevii cu nevoi 
speciale: folosirea programului Scratch ca 
activitate interactivă

Miercuri 31.10.2018



• Excursie educațională la situl vechiului 
Messini
• Tradiții și multiculturalitate la muzeul 
vechiului Messini

Joi 1.11.2018



• Cum rezolvi 
problemele 
comportamentale

• Învăţare bazată pe 
sarcini

• Învăţarea 
experienţială

• Studiu de caz

• Înmânarea 
certificatelor 

Vineri 2.11.2018



Plecarea participantilor

Sâmbătă 3.11.2018
• Activități practice: faceți totul împreună

• Evaluare cursului- sesiunea de încheiere a 
activităţii de formare.



Multumim pentru 
atenţie!


