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REZUMATUL ACTIVITĂŢILOR PLUS

Activitățile suplimentare propuse vizează dezvoltarea abilităților de viață ale copiilor
și creșterea gradului de integrare a acestora, astfel: Dezvoltarea cognitivă, a limbajului și a
comunicării prin prisma următorilor indicatori: demonstrarea înțelegerii relațiilor spațiale,
temporale și cauzale; demonstrarea cunoaşterii atributelor de formă, culoare, mărime,
grosime; realizarea operaţiilor de grupare, ordonare, clasificare şi măsurare; rezolvarea unor
probleme şi situaţii problematice, reale sau imaginare; dobândirea informaţiilor despre mediul
înconjurător prin observarea şi manipularea obiectelor; formarea şi punerea în valoare a
deprinderilor de exprimare, comunicare receptivă și expresivă; exprimarea curiozităţii şi
interesului pentru elementele din mediul înconjurător; manifestarea iniţiativei în activităţi;
manifestarea perseverentei; imaginației și creativității. Dezvoltare socio-emoțională prin
prisma următorilor indicatori: stabilirea de relații pozitive cu copiii de vârstă apropiată și cu
adulții,

demonstrarea

de

comportamente

prosociale,

demonstrarea

autocunoașterii,

manifestarea încrederii în sine, demonstrarea responsabilității personale, manifestarea
independenței propriilor acțiuni.
Dezvoltare motrică prin prisma următorilor indicatori: cunoașterea propriului corp şi a
posibilităţilor de mișcare ale acestuia; menținerea unei posturi corporale corecte; utilizarea
deprinderilor motrice fundamentale și fine, manifestarea conduitei perceptiv-motrice în
funcţie de diferite repere; manifestarea unei capacităţi de efort fizic adecvate vârstei.
Activitățile propuse care vizează direct copii/elevii sunt activități prin care se dorește
prelungirea duratei de furnizare a serviciilor de evaluare și terapie respectiv de adaptare a
curriculelor și a planurilor de intervenție personalizate. adresate copiilor cu autism și/sau
cerințe educaționale speciale respectiv copii romi.
Activitățile care vizează grupul țintă secundar (cadre didactice, părinți, reprezentanți
ai unor autorități publice) presupun și creșterea numărului de beneficiari. Activitatea de
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formare a cadrelor didactice vizează dezvoltarea competențelor metodologice a cadrelor
didactice în domeniul educației incluzive, numărul beneficiarilor acestei activități crescând de
la 105 la 205. Nevoia de formare în acest domeniu este justificată de numărul mare de cadre
didactice care interacționează direct cu elevii cu cerințe educaționale speciale și care prin
formarea inițială nu au pregătirea necesară pentru a individualiza învățarea.
Videoconferințele și conferința ”Părintele co-terapeut” au rolul de conștientizare și
sensibilizare și sunt organizate pentru părinții beneficiarilor proiectului, părinții elevilor din
școlile speciale, reprezentanți ai unor organizații care lucrează cu copii cu dizabilități din
județ, și vor pune accent pe importanța terapiilor, de recuperare în creșterea calității vieții
copilului cu autism/alte dizabilități respectiv importanța implicării familiei în recuperarea
copiilor.
Testarea noilor măsuri, planuri , strategii este o activitate care se va implementa până
la sfârșitul proiectului și presupune o investigație realizată cu scopul de a oferi factorilor
interesați, autorități publice locale și centrale informații referitoare la calitatea
produselor,serviciilor supuse testării, luând în considerație contextul operațional în care
acestea vor fi utilizate. Astfel se dorește:
-

îmbunătăţirea evaluării anuale şi confirmarea dizabilităţilor copiilor de

către DGASPC respectiv a CJRAE; înregistrarea rezultatelor acestor evaluări .
-

continuarea şi extinderea măsurilor pentru creşterea participării copiilor

cu dizabilităţi la educaţie şi integrarea acestora în şcolile obişnuite.
-

continuarea şi extinderea măsurilor pentru creșterea ratei de participare

pentru copiii romi la toate nivelurile de educaţie
-

Îmbunătăţirea capacităţii personalului didactic pentru a furniza în mod

eficient educaţie incluzivă copiilor autiști, celor cu cerințe educaționale special și
copiilor romi
-

Înlăturarea stereotipurilor negative.

Întrucât în activitățile suplimentare vor fi incluse și activități interculturale, artistice în
proiect vor fi incluse și unitățile de învățământ vocațional din județ (Liceul de Arte Corneliu
Baba si Liceul de Muzică Tudor Jarda)

