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Participanți la activitatea de formare:

15 participanţi din 5 ţări europene

Croaţia 1



Duminică- 13.05.2018

 Zborul Sibiu-Praga

 Cazarea – Hotel Belvedere

 Identificarea locaţiei cursului

Programul cursului



 Deschiderea 
cursului – sesiune 
în plen

 Prezentarea 
participanţilor

 Introducere 
teoretică: dizabili-
tăţi fizice/psihice 
probleme 
emoţionale/com-
portamentale, 
tulburări de 
învăţare; copii 
talentaţi

 Turul oraşului

Luni 14.05.2018



• Proiectul/activităţi croscurriculare într-un
mediu incluziv
• Predarea în cadrul unei clase multiculturale

 Copiii cu nevoi speciale:
integrare/incluziune/excludere
identificarea riscurilor, factori și bariere

 Comunicarea școală-familie

Marţi 15.05.2018



• Activităţi pentru copii talentaţi/geniali

• Dislexia, ADHD, Autism
•Arta (teatru) în învăţarea cognitivă

Miercuri 16.05.2018
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Fonturi cu impact pozitiv: Arial, Comis Sans, Berdana, Calibri

Contrast scăzut pentru textul de fundal

Enunţuri scurte

Informaţiile importante-evidenţiate

Dislexia- Facilitarea învăţării

Text de mărime mare

Exprimare clară

Încheie cu un rezumat 
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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



• Învăţarea structurată pentru copiii cu autism
• Plan individual de învăţare

• TIC în educaţie: informaţii uşor de asimilat
• Aplicaţii: QR-Reader- generator de coduri
• Canva- site specializat în realizarea de 
postere
• Picto-selector

Joi 17.05.2018



• Dezvoltarea 
gândirii creative

• Învăţare bazată 
pe sarcini

• Rezolvarea de 
probleme

• Învăţarea 
experienţială

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

• Înmânarea 
certificatelor 

Vineri 18.05.2018



Plecarea participantilor

Sâmbătă 19.05.2018



Multumim pentru 
atenţie!

Aveţi vreo întrebare?


