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I. Etiologia specifică diferitelor tipuri de deficienţe

1. Cauzele şi frecvenţa diferitelor tipuri de deficienţe.

II. Particularităţile dezvoltării psihofizice şi sociale ale copiilor/elevilor cu dizabilităţi.

1.   Etapele dezvoltării ontogenetice şi caracterizarea lor în plan psihosomatic.

2.   Trăsături de specificitate ale evoluţiei psihofizice a copiilor/elevilor cu dizabilităţi. 

3.   Consecinţe  ale  manifestării  deficienţei  în  procesul  de dezvoltare,  adaptare,  integrare

socială a copiilor.

III. Integrarea copiilor/ elevilor cu CES în şcoala de masă 

III.1. Conceptele de integrare şi incluziune. Forme ale integrării.

III.2. Modalităţi de facilitare a integrării copiilor cu deficienţe în şcoala de masă.

Limitele integrării şcolare.

         IV. Modalităţi şi tehnici ale activităţilor educaţional-terapeutice

               1. Stimulare cognitivă: rol, conţinut, activități specifice 

                2.  Ludoterapia 

a) Jocul  ca  proces  de  învăţare  şi  de  recuperare  în  cadrul  acţiunii  de  terapie

educaţională integrată.

b) Jocuri didactice şi activităţi de loisir realizate cu copiii/elevii cu CES               3. 

3. Terapia ocupaţională. Rolul şi funcţiile terapiei ocupaţionale.

a) Desfăşurarea procesului de terapie ocupaţională. 

b) Tipuri  şi  forme  de  organizare  a  terapiei  ocupaţionale.  Strategii  educaţional-

terapeutice.

c) Conţinutul, obiectivele şi valenţele educaţional-terapeutice ale diferitelor tipuri

de activităţi de terapie ocupaţională.

                 4. Formarea autonomiei personale şi sociale

a) Autonomia personală, socială şi integrarea în comunitate.

b) Formarea  comportamentelor  de  autoservire,  igienă  pesonală,  securitate,

deplasare. Obiective si structuri de activităţi educaţional-terapeutice.

c) Formarea comportamentului social. Integrarea socială.

V. Procesul de învăţământ – cadrul principal de desfăşurare a activităţii instructiv-educative,

de recuperare şi integrare a elevilor cu CES

1. Componentele procesului de învăţământ şi interacţiunea dintre ele

2. Procesul de învăţământ ca relaţie dintre predare-învăţare-evaluare

VI. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice în învățămntul special

1. Componentele  curriculumului  naţional:  planuri-cadru  (trunchi  comun,  curriculum

diferenţiat,  curriculum la decizia  şcolii/curriculum în dezvoltare locală),  programe

şcolare,  manuale  şcolare,  auxiliare  curriculare;  alţi  termeni  de  referinţă  ai

curriculumului  naţional:  arii  curriculare,  discipline,  module,  standarde  curriculare.

Conţinutul învăţământului special.
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2. Proiectarea  curriculumului  în  dezvoltare  locală  sau  la  decizia  şcolii  de  tipul:

aprofundare/ extindere/ opţional ca disciplină nouă.

3. Proiectarea  unităţii  de  învăţare,  proiecte  de  activităţi  didactice,  proiectarea  de

activităţi  de  învăţare  intra-,  inter-  şi  transdisciplinare,  adaptări  curriculare  pentru

elevii cu CES, planuri de intervenţie personalizate.

VII. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare specifice educației

copiilor cu CES

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare, utilizarea metodelor

centrate pe elev/ tehnicilor de învăţare prin cooperare.

2. Forme de organizare a activităţii educaţional-terapeutice: clasificare, caracterizare.

3. Mijloacele  de învăţământ  şi  integrarea  lor  în procesul  de predare-învăţare-evaluare:

funcţii, tipuri  și caracteristici.

4. Utilizarea tehnologiei  informaţiei şi  comunicării  în construirea unor medii active de

instruire. 

 VIII. Evaluarea procesului  instructiv-educativ-recuperativ-compensatoriu şi  de integrare,  a

progresului  şi  a  rezultatelor  şcolare  în  concordanţă  cu  obiectivele  curriculare  şi  criteriile  de

performanţă din standardele de evaluare.

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective, funcţii, tipuri

de evaluări, caracterizare.

2. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare).

3.  Tipologia  itemilor:  definiţie,  clasificări,  caracteristici,  domenii  de  utilizare,  reguli  de

proiectare, modalităţi de evaluare şi de notare.
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