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Despre proiect: 

Proiectul MY WORK IS MY FUTURE vizează îmbunătățirea educației pre-

profesionale și profesionale pentru elevii cu dificultăți de învățare și dizabilități pentru 

a facilita mai bine tranziția acestora către lumea muncii. Elevii cu cerințe educaționale 

speciale sunt expuși riscului de izolare și au adesea oportunități limitate de a reuși să 

lucreze. 

Studiul "Educația și formarea profesională - teorie și practică în domeniul educației 

cu nevoi speciale", emis de Agenția Europeană pentru Dezvoltarea Educației 

Nevoilor (2012), susține că persoanele cu nevoi educaționale speciale sunt, în raport 

cu piața muncii, de obicei clasificate ca fiind marginalizate sau expuse riscului de 

excludere socială. Prin urmare, este important ca învățământul pre-profesional și 

profesional să fie la un nivel înalt și adaptat nevoilor individuale ale cursanților, 

acordându-se o atenție deosebită integrării grupurilor specifice, persoanele cu 

dizabilități. 

Proiectul s-a desfășurat între școli din cinci țări europene și Turcia. Exemple de bune 

practici, metode, abordări și programe de studii pentru a dezvolta abilități pre-

profesionale și profesionale au fost împărtășite pentru îmbunătățirea calității 

educației, pentru  dezvoltarea abilităților elevilor și pentru sprijinirea tranziției 

acestora către ocuparea forței de muncă. 

Școlile implicate, au înscriși aproape 900 de elevi și un personal calificat de peste 

300 de angajați care au beneficiat direct de proiect. În plus, proiectul a creat un site 

web conținând un set de instrumente și resurse care este disponibilă pentru oricine 

este implicat în dezvoltarea educației pre-profesionale și profesionale și sprijinirea 

elevilor cu cerințe educaționale speciale pentru a se angaja în muncă. 

Obiectivele proiectului 

1. Stabilirea unui parteneriat puternic între școlile din Uniunea Europeană și Turcia 

care oferă educație primară, secundară și profesională pentru cursanții cu 

dificultăți de învățare și cu dizabilități. Acest parteneriat a împărtășit bune practici, 

metode, abordări și programe de studiu care se concentrează pe dezvoltarea 

abilităților pre-profesionale și profesionale și pe sprijinirea tranziției către 

ocuparea forței de muncă. 

2. Împărtășirea, compararea și analizarea curriculumului vizând competențele pre-

profesionale și profesionale în educația elevilor cu nevoi speciale din fiecare țară. 

Partenerii au împărtășit, de asemenea, experiența lor în cooperarea cu 

autoritățile locale, cu potențialii angajatori și alte organizații pentru a sprijini elevii  

la locul de muncă. 

3. Integrarea și maximizarea predării și formării bazate pe TIC. 

4. Crearea unei bănci de resurse și instrumente și punerea acestora la dispoziție 
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printr-un website, ca resurse educaționale deschise. Aceste resurse utilizează 

noile tehnologii, de ex. TIC, tablete, instrumente interactive, mijloace alternative și 

augmentative de comunicare, abordarea TEACCH, vizualizare și structurare,  

modelare video. 

5. Dezvoltarea unei metodologii comune în ceea ce privește pregătirea elevilor 

pentru angajarea viitoare, sprijinind dezvoltarea abilităților de îngrijire personală și 

construirea unei atitudini pozitive față de locul de muncă, urmată de formarea 

profesională și participarea la locul de muncă. 

 

Introducere 

Care este scopul educației? Pentru ce educăm copiii cu dizabilități? Care este viitorul 

lor? 

În educația fiecărui copil, cu sau fără dizabilități, trebuie să urmărim un scop, trebuie 

să avem o viziune care este creată, schimbată și adaptată în procesul educației. 

Procesul educațional depinde de copil, de predispozițiile sale personale și 

intelectuale, interesele, punctele forte și punctele slabe, precum și de posibilitățile 

oferite de țara în care copilul crește. Trebuie să ne adaptăm viziunea, pentru a 

realiza o intervenție optimă încă de la o vârstă fragedă a copilului, în raport cu 

posibilitățile oferite și garantate de stat, continuând și după finalizarea studiilor. 

Indiferent dacă un copil cu dizabilități va avea oportunitatea de a lucra într-un mediu 

protejat sau va rămâne acasă sau într-o instituție, există un set de abilități pe care 

fiecare copil trebuie să le dobândească. 

Acesta este motivul pentru care acest proiect este focalizat asupra metodelor și a 

domeniilor pe care le considerăm necesare pentru ca elevii noștri să le dobândească 

în timpul educației și formării profesionale.  

Pregătirea pre-profesională în acest context începe de la vârsta fragedă a copilului, 

deoarece dobândirea abilităților de îngrijire personală, joacă, abilități sociale și 

academice în timpul grădiniței și în învățământul primar, împreună cu sprijinirea 

abilităților motorii grosiere și fine sunt esențiale pentru formarea profesională în 

funcție de interesele și posibilitățile lor. 
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Ne-am focalizat pe aceste domenii: 1 

 

 

 

 

                                                             
1 https://myworkismyfuture.eu/uk/ 
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Principii de predare eficientă a persoanelor  

cu dizabilități intelectuale 2 

 

Persoanele cu dizabilități intelectuale beneficiază de aceleași strategii de predare 
folosite pentru a învăța persoanele cu alte provocări în ceea ce privește învățarea, 
precum sunt dizabilitățile de învățare, tulburarea de deficit de atenție / hiperactivitate 
și TSA. 

 

PAȘI MICI - Fiecare sarcină de învățare este introdusă treptat. Astfel se evită 
copleșirea elevului. Odată ce elevul a învățat un pas, se va introduce următorul pas. 

 

                                                             
2 RAYNOLDS, T, C. E. ZUPANICK a M. DOMBECK. 2013. Effective Teaching 

Methods For People With Intellectual Disabilities. [online][cit 2016-4-10] Dostupné na: 
https://www.mentalhelp.net/articles/effective-teaching-methods-for-people-with-
intellectual-disabilities/ 

 

ABILITĂȚI DE 
ÎNGRIJIRE 
PERSONALĂ 

Igiena, hrănirea, îmbrăcarea, sarcinile de zi cu zi 

 

ABILITĂȚI DE JOACĂ Imitând activitatea adulților, leagă creativitatea cu 
interesele copilului și sprijină dezvoltarea copilului în 
fiecare arie. 

ABILITĂȚI MOTORII Gestionarea mișcărilor simple este o condiție prealabilă 
pentru dobândirea abilităților de joc, abilităților de lucru și 
abilităților de auto-îngrijire. 

ABILITĂȚI SOCIALE Facem parte dintr-o societate care are anumite reguli și 
principii de urmat. 

ABILITĂȚI ȘCOLARE A ști să citești, să scrii și să numeri sunt abilități necesare 
pentru o viață independentă, pentru luarea deciziilor și 
pentru dezvoltarea personală. 

 

ABILITĂȚI DE LUCRU Fiind strâns legate de dezvoltarea diferitelor competențe, 
dezvoltă calități ca: perseverența, coerența, acuratețea. 

 

https://www.mentalhelp.net/articles/effective-teaching-methods-for-people-with-intellectual-disabilities/
https://www.mentalhelp.net/articles/effective-teaching-methods-for-people-with-intellectual-disabilities/
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HANDS ON/ MÂNA PE  - Majoritatea oamenilor sunt cursanți kinestezici. Aceasta 

înseamnă că ei învață cel mai bine executând o sarcină prin atingere. Observațiile 
lungi și lecturile abstracte sunt ineficiente pentru majoritatea elevilor. 

 

SUPORTURI VIZUALE - Elevii cu dizabilități intelectuale învață cel mai bine când 
informația este concretă și observată. Ei se descurcă cel mai bine în medii de 
învățare în care sunt utilizate suporturi vizuale. Acestea ar putea include diagrame, 
imagini și videoclipuri. Aceste instrumente vizuale sunt, de asemenea, utile pentru a 
ajuta elevii să înțeleagă ce comportamente sunt așteptate de la ei. 

 

FEEDBACK IMEDIAT- Permite elevilor cu dizabilități intelectuale să facă o legătură 
între comportamentul lor și răspunsul profesorului. O întârziere în furnizarea 
feedback-ului îngreunează legătura dintre cauză și efect. Ca rezultat, punctul de 
învățare poate fi ratat. 

 

Exemple de bună practică 

Scenarii video 

Scenariile video se bazează pe 
principiile de modelare video, folosind 
mijloace vizuale pentru a sprijini 
persoanele cu autism și / sau dificultăți 
de învățare și dizabilități pentru a 
dobândi noi competențe. Mai multe 
informații găsiți aici: 

 https://myworkismyfuture.eu/uk/video-
scenarios/ 

 

Scheme de imagini 

Instrucțiunile prin fotografii (instrucțiuni 
vizuale) sunt concepute ca un suport 
vizual pentru persoanele cu autism și / 
sau dificultăți de învățare și dizabilități 
pentru dezvoltarea abilităților prin 
utilizarea unei abordări pas cu pas. Mai 
multe informații găsiți aici: 

 https://myworkismyfuture.eu/uk/photo-
instructions/ 

 

 

 

https://myworkismyfuture.eu/uk/video-scenarios/
https://myworkismyfuture.eu/uk/video-scenarios/
https://myworkismyfuture.eu/uk/photo-instructions/
https://myworkismyfuture.eu/uk/photo-instructions/


 

 

 

Recomandări: 

Scenariile video și schemele de imagini au fost integrate cu succes în Soukromná 
spojená škola din Prešov, în Slovacia, școală care educă elevii cu autism de ani de 
zile. Aceste metode respectă toate principiile de predare eficientă a persoanelor cu 
dizabilități intelectuale și autism - vizualizare, stimulare tactilă, pași mici și feedback 
imediat. S-au dovedit eficiente în predarea competențelor elevilor în toate domeniile, 
începând de la abilitățile de joc, abilitățile de auto-îngrijire și abilitățile motorii grosiere 
și fine în grădiniță, urmând cu predarea competențelor academice și sociale de-a 
lungul învățământului primar și secundar. Puteți găsi diferite scenarii video și scheme 
de imagini și le puteți descărca gratuit la: 

 https://myworkismyfuture.eu/uk/ 

 

 

Construirea de întreprinderi mici în mediul școlar 

 

Începeți cu puțin și concentrați-vă asupra unei anumite zone! 

În 2003, Academia Catcote , Hartlepool, Marea Britanie a prezentat ideea de afaceri 

și antreprenoriat vizând dezvoltarea abilităților de antreprenoriat ale elevilor, printr-un 

program numit Young Enterprise. 

Un mic grup de elevi au participat la "programul de echipă", special conceput pentru 

copiii cu nevoi educaționale speciale. Scopul era de a le dezvolta încrederea că se 

pot descurca independent; fiecare elev a preluat o sarcină și a lucrat ca parte a unei 

echipe. 

În urma succesului acestui program, școala a decis să introducă lecții de 

antreprenoriat și activități săptămânale, astfel încât toți elevii să poată beneficia. 

Integrarea ideii la nivelul școlii 
 
În 2008, personalul a lucrat în echipă pentru a identifica o modalitate de integrare a 
abilităților antreprenoriat în toate domeniile curriculumului. Acest lucru a dus la zece 
"porunci ale întreprinderii", un set de aptitudini pe care elevii noștri le pot dezvolta 
pentru a-i ajuta să se pregătească pentru viața adultă și pentru piața muncii: 

https://myworkismyfuture.eu/uk/


 

 

 

 
Toți contează - cooperează 

Lucruri noi - încercați-le 

Preia conducerea 

Urechi - folosiți-le 

Răspundeți altora - comunicați 

Lucrați în echipă 

Responsabilitate - arată 

Inițiativă - ia-o 

Rezolvă probleme 

Finalizează zilnic sarcinile 

 

 

Identificarea oportunităților 
 

Odată ce am observat că aceste activități sunt eficiente pentru dezvoltarea abilităților 
antreprenoriale ale elevilor noștri, am început să căutăm oportunitățile din mediul 
școlar pentru crearea unor întreprinderi mici, unde elevii noștri ar putea să se implice. 
Aceasta a condus la o afacere reprografică, realizând o serie de publicații tipărite 
cerute de către public. În cadrul clădirii școlii a fost înființată și o cafenea, care este 
deschisă zilnic publicului. Ambele domenii au oferit elevilor noștri șansa de a-și 
dezvolta abilitățile de lucru într-un mediu protejat, unde pot primi sprijinul necesar de 
la personalul nostru dedicat. 
 
 
 
Extinderea în afara școlii și în comunitatea locală 
 
În 2015 am identificat un spațiu potrivit pentru cafenea în galeria de artă locală, care 

nu mai era deschisă. Deoarece acesta a fost înainte un spațiu apreciat de 

comunitate, am abordat consiliul și am propus ca școala să preia această afacere. 

Vestry Cafe a fost deschisă în luna mai a acelui an și a reprezentat următorul pas 

pentru elevii noștri pentru a intra pe piața muncii, oferindu-le experiență într-un mediu 

mai divers. Vestry oferă, de asemenea, locuri de muncă plătite pentru elevi, în week-

end și pe perioada vacanțelor școlare. 

 

Recomandări: 
 
Extinderea domeniului nostru în comunitatea locală și prezentarea talentelor elevilor 
noștri către alți potențiali angajatori a reprezentat un succes. Vom deschide în curând 
noul nostru magazin "Catcote Metro" în centrul orașului Hartlepool, unde elevii noștri 
vor vinde o anumită gamă de produse. 
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Cafenea - Întreprindere mică într-un mediu școlar (la Catcote Academy, Hartlepool, 
Marea Britanie) 

 

 

 

Monitorizarea procesului de socializare și asistarea în  

procesul de angajare a elevilor calificați 

 

Obiectivele serviciului de monitorizare 

 Conștientizarea dreptului la 
asistență medicală și ajutor 
financiar după terminarea 
învățământului 

 Găsirea unei slujbe 

 Adaptarea la mediul de lucru 

 Adaptarea locurilor de muncă 

 Sensibilizarea angajatorilor 

 Organizarea timpului liber 
pentru șomeri 

 Consilierea elevilor și a părinților 

 

 

 Educația elevilor din anii 
terminali  (căutarea activă a 
unui loc de muncă, scrierea de 
CV-uri, interviuri de angajare 
etc.) 

 Cooperarea și colaborarea cu 
angajatorii 

 Cooperarea cu organizațiile 
guvernamentale și asociațiile 
nonguvernamentale pentru 
acordarea de ajutor persoanelor 
cu dizabilități de învățare 
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 Metode de lucru 

 Munca în echipă 

 Munca individuala 

 Ateliere, formare 

 Joc de rol 

 
 
 

Recomandări: 

 

Pentru a realiza cu succes monitorizarea procesului de socializare și asistarea 
angajării elevilor calificați, vă recomandăm să implementați aceste activități în 
curriculum: 

 Menținerea legăturii cu elevii (continuu) (+ liste de autoevaluare, liste de 

monitorizare); 

 Contactarea și sensibilizarea angajatorilor; 

 Ateliere de lucru pentru elevii din clasele terminale (pentru a fi capabili să scrie 

CV-uri, solicitări, să realizeze interviuri de angajare, să știe cum să găsească 

anunțuri de locuri de muncă etc.); 

 Orientarea elevilor spre ce trebuie făcut pentru a beneficia de anumite drepturi 

după absolvire; 

 Monitorizarea și acordarea de asistență pentru solicitarea Serviciului Croat de 

Ocupare a Forței de Muncă (HZZ) și a Centrelor de Asistență Socială (CZSS) și 

solicitarea drepturilor acestora; 

 Organizarea de întâlniri cu elevii din clasele terminale; 

 Informarea instituțiilor relevante în legătură cu finalizarea studiilor; 

 Întâlniri de grup cu elevii pentru a-i determina să caute în mod activ locuri de 

muncă și să-și petreacă timpul liber în mod productiv, grupuri educative, grupuri 

de suport, încurajare și educație. 
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(Monitorizarea procesului de socializare și asistarea în procesul de angajare a 

elevilor calificați la Srednja škola - Centar za odgoj i obrazovanje, Zagreb, Croația) 

 

 

Planuri educaționale individualizate (PEI) și  

planuri didactice individualizate (PDI) 

 

Ce este un plan educational individualizat? 

Planul de educație individualizat este un instrument care ajută profesorii, familiile și 
alți membri să răspundă nevoilor educaționale ale elevilor cu nevoi speciale. 

Beneficii ale PEI 

 Oferă servicii educaționale 
adecvate persoanelor fizice; 

 Stabilește obiective adecvate și 
realiste pentru individ; 

 Descoperă dacă aceste obiective 
sunt îndeplinite sau nu. 
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Ce este planul didactic individualizat?  

Este un plan care arată într-o manieră detaliată, clară și explicită ceea ce elevul și 
profesorul fac pentru ca elevul să dobândească comportamentele necesare. Acesta  
poate fi pregătit zilnic, săptămânal sau lunar. Obiectivele PDI sunt obiective pe 
termen scurt ale PEI. Acestea sunt planurile care ghidează profesorul asupra 
modului de a preda scopuri pe termen scurt în vederea atingerii obiectivelor pe 
termen lung în PDI. 

     

 

Recomandări: 

Este foarte important să fie realizate PEI și PDI în toate etapele procesului 
educațional al persoanelor cu nevoi speciale, deoarece: 

 toți indivizii, indiferent de tipul și gradul lor de invaliditate, pot învăța; 

 la copii, limbajul, rezolvarea problemelor, procesele mentale, trăsăturile 
comportamentale și caracteristicile învățării pot fi diferite; 

 PEI ia în considerare diferențele în dezvoltarea individuală; 

 elevii ar trebui să fie învățați abilitățile necesare și comportamentele așteptate 

de care au nevoie acasă sau în viața cotidiană a comunității. 

 

 

Utilizarea PEI în educație și formare profesională în İzmir Özel Eğitim İș Uygulama 

Merkezi, Izmir, Turcia 
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Terapia ocupațională 

 

Terapia ocupațională este importantă pentru elevii cu cerințe educaționale 
speciale deoarece: 

 

• Activitățile ocupaționale contribuie la o personalitate adaptabilă și integrată. 

• Terapia oferă abilități suplimentare care pregătesc tinerii cu dizabilități pentru 

inserția socioprofesională. 

 

 

 

Terapia ocupațională este o relație 

dinamică între patru factori: 

 

Domenii generale de acțiune: 

• Abilități de viață zilnică; 

• Aptitudini educaționale pentru 

diverse jocuri și petrecere a 

timpului liber; 

• Dezvoltarea capacităților și abilităților de lucru. 

 

 

Principalele obiective ale intervenției: 

• Dezvoltarea și recuperarea cât mai multor persoane; 

• Compensarea funcțiilor afectate prin stimularea funcțiilor valide; 

• Dezvoltarea sănătății și a stimei de sine a persoanei. 

 

Folosind o varietate de tehnici - modelarea diferitelor materiale, tricotarea, 

tâmplăria, pirogravarea, quillingul, pictura pe diverse suprafețe, profesorii 

noștri organizează activități educaționale și extracurriculare cu elevii în 

următoarele ateliere: 

 

 Țesutul covoarelor 

 Ceramică și olărit 

 Tâmplarie 

 Croitorie 

 

TERAPIA 
OCUPAȚIONALĂ 

PERSOANA 

TERAPEUT 

ACTIVITĂȚI 

MEDIUL 
APROPIAT 



 

myworkismyfuture.eu                                  
 

Recomandări: 

• Participarea la aceste activități influențează bunăstarea individului; 

• Activitatea terapeutică ia în considerare factorii sociali, psihologici și fizici; 

• Relația interpersonală reprezintă un factor important al procesului terapeutic; 

• Activitatea de terapie ocupațională este unul dintre cele mai importante 

suporturi pentru alte acțiuni de recuperare și trebuie aplicată în colaborare cu 

alți specialiști - o echipă multidisciplinară; 

• Dezvoltă autonomia personală, sporește încrederea în succes și dezvoltă 

stima de sine; 

• Descoperă și dezvoltă abilitățile și talentele deosebite ale elevului; 

• Facilitează integrarea persoanei în viața socială, economică și profesională; 

• Învățarea fazelor de lucru pentru a finaliza produsele ajută elevii să-și dezvolte 

abilitățile cognitive: planificarea, memoria, concentrarea și procesarea 

secvențială.  

 
      (Activitățile elevilor în atelierele școlare ale CSEI "Alexandru Roșca" din Lugoj, România) 
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Utilizarea TIC în învățământul special și formarea profesională 

 

Realitatea este că, în zilele noastre, TIC face parte din viața și educația noastră. 
Copiii, precum și adulții cu sau fără dizabilități sunt atrași de TIC și de multe ori 
observăm că elevii noștri cu cerințe educaționale speciale sunt adesea cu un pas sau 
doi în avans în utilizarea noilor tehnologii. 

Elevii cu dizabilități intelectuale și autism sunt cursanți vizuali puternici, de cele mai 
multe ori le place să utilizeze mijloacele TIC și le putem folosi pentru a îmbunătăți 
educația. 

 

Ce putem folosi: tablete, table interactive, computere, camere foto, camere video, 
smartphone-uri 

 

Cum le putem folosi: pentru a crea scenarii video și scheme de imagini în domeniul 

abilităților de îngrijire personală, abilităților de joc, abilităților motorii, abilităților 
sociale, abilităților școlare și de lucru. 

 

Beneficiile utilizării TIC: 

 

(Pregătirea unui sandwich folosind o 

schemă de imagini în cafeneaua școlii  

Súkromná spojená škola, Prešov, 

Slovacia) 

 atractiv pentru elevi; 

 ușurința utilizării (tablete - ecran 
tactil); 

 portabile (tablete, smartphone-uri) 

 acces la internet gratuit - 
myworkismyfuture.eu; 

 ușor de accesat și re-vizualizat 
scenarii video sau instrucțiuni în 
imagini; 

 crește motivația; 

 oferă know-how-ul vizualizat; 

 utilizează o abordare în etape mici; 

 exersarea - elevii învață noi 
competențe în timp ce urmăresc și 
practică în același timp; 

 feedback imediat – sub 
supravegherea unui adult

 
Recomandări: 
 

Pentru a realiza scenarii video și scheme de imagini, profesioniștii care lucrează cu 

elevii cu dizabilități intelectuale și / sau autism trebuie să-și îmbunătățească abilitățile 
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în domeniul TIC pentru: 

• utilizarea tabletelor - încărcarea, descărcarea, copierea și salvarea videoclipurilor și 

a fișierelor; 

• crearea și editarea de fotografii și videoclipuri - producere video, editoare de 

fotografii; 

• utilizarea avansată a canalului YouTube pentru a stoca videoclipuri; Slideshare 

pentru stocarea prezentării PowerPoint cu scheme de imagini; 

• să cunoască o metodologia modelării video și a instrucțiunilor vizuale (scheme de 

imagini) - acces liber la informații la https://myworkismyfuture.eu/uk/ 
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Ateliere în școlile participante 
 

   
Atelier de realizare a papucilor medicinali 
 

 
Asamblarea cutiilor de carton- atelier 
 

 
Atelier de grădinărit 
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Atelier de prelucrarea lemnului 
 

 
Atelier de catering la Cafeneaua Școlii 
 

 
Horticultură- atelier  
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Căutarea unui loc de muncă- atelier 

 

 
Scrierea CV-urilor- atelier 

 

 
Interviu de angajare- atelier 
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Atelier de gătit 

 
Atelier- suport pentru birou 

 

 
Atelier de legare a cărților 
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Atelier de țesut covoare 

               
Atelier de aptitudini de viață zilnică 
 

 
Atelier de preparare a alimentelor 
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