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NOTA DE PREZENTARE
Procesul educaţional este un act de socializare, de culturalizare, de formare şi de
dezvoltare a personalităţii, dus la îndeplinire de echipa didactică. Aceste finalităţi se realizează
preponderent la nivelul clasei de elevi, sub îndrumarea dirigintelui, ca mentor şi ca organizator al
acesteia.
Imaginea de sine a copiilor cu dizabilităţi determină probleme de adaptare şi integrare în
mediul social, sentimente de inferioritate, atitudini de evitare, tulburări de comportament,
nervozitate exagerată, anxietate, invidie etc. Aceşti elevi au nevoie de încurajare permanentă, de
laude, de stimulări şi aprecieri pozitive.
Socializarea copiilor nu se manifestă doar prin acumulări de reprezentări şi noţiuni despre
colectiv, patrie, umanitate, prieteni. Este necesar un motiv intern, generator al conduitei morale,
de aici şi obligaţia cadrului didactic de a-i crea copilului cu dizabilităţi acea ambianţă stimulativă
şi propice formării unui comportament adecvat din punct de vedere social.
În viaţa copilului apare o serie de modificări generate de noile tipuri de relaţii sociale în
care intră, de noile grupuri sociale în care se integrează. El învaţă, prin imitaţie, comportamentele
sociale, foarte importante fiind în formarea caracterului şi în dezvoltarea personalităţii sale
modelele cu care interacţionează. Copilul cu dizabilităţi trebuie să-şi formeze o gândire pozitivă
şi să înveţe să facă diferenţa între ceea ce este bine şi rău, ceea ce este frumos şi urât.
Cadrul instituţional din şcoală îl ajută pe copil să se cunoască pe sine şi pe ceilalţi, să
stabilească relaţii, să emită aprecieri. În spaţiul şcolar, copilul învaţă să se subordoneze dorinţei
grupului, să acţioneze în sensul voinţei colective, uneori renunţând la dorinţele proprii.
Dirigintele îşi va desfăşura activitatea pe următoarele coordonate: ora de dirigenţie,
activităţi educative, extracurriculare şi extraşcolare, colaborarea cu părinţii elevilor şi cu alţi
parteneri educaţionali.

CICLUL PRIMAR ŞI SECUNDAR (CLS. I-X)

OBIECTIVE CADRU:
1. Organizarea şi educarea colectivului de elevi
2. Dezvoltarea capacităţii de valorizare maximă a potenţialului elevilor
3. Cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale societăţii democratice
4. Cunoaşterea şi respectarea regulilor privind securitatea personală

A.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Organizarea şi educarea colectivului de elevi
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
1.1 Cunoaşterea şi organizarea
colectivului clasei

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE





1.2 Prelucrarea şi respectarea
regulamentului clasei şi al şcolii








1.3 Formarea şi educarea
deprinderilor de interacţiune
socială în cadrul grupurilor de
apartenenţă

















Activităţi de familiarizare a elevilor cu spaţiul şcolar (sala de clasă,
sala de sport, cabinet medical, cantina şcolii etc.)
Prezentarea membrilor colectivului clasei şi a profesorilor „Clasa
noastră, o mică familie”
Fixarea responsabilităţilor în funcţie de opţiuni şi particularităţile
fiecărui elev
Joc de rol „Ce fac eu?”
Prezentarea şi discutarea regulamentului şcolar (drepturi şi
îndatoriri, uniformă, ecuson)
Prezentarea regimului zilnic (ore de studiu., terapii, servirea mesei
etc.)
Elaborarea regulamentului clasei (elemente de cultură a clasei –
mascota clasei)
Exerciţii de identificare a regulilor fixate la nivelul clasei/ şcolii
Jocuri de rol cu aplicarea regulilor însuşite
Discuţii tematice dirijate: „Ce înseamnă să fii elev?”
Lecturi selective
Studii de caz
Clasă, familie, prieteni
Discuţii tematice dirijate: „Ce ne aseamănă/ Ce ne desparte?”; „Eu
şi clasa mea/ colegii mei”; „Suntem uniţi. Când/ de ce?”
Exerciţii pentru formarea spiritului de echipă
Exercitii aplicative de comunicare şi comportare civilizată în
diverse situaţii
Exercitii de identificare a relaţiilor pozitive/ armonioase între colegi
(cooperare, colaborare, prietenie, toleranţă, întrajutorare,
competiţie)
Vizionare (cu comentare) de filme privind comportamentul elevilor
în clasă, şcoală, societate
Joc de rol („ Prietenia”; „La şcoală” etc.)
Exerciţii-joc de evidenţiere şi învăţare a relaţiilor sociale şi de grup
Dialoguri situaţionale privind relaţiile în cadrul grupurilor/ despre
grupuri, cu sau fără suport imagistic
Vizionare de filme privind raporturile din cadrul grupurilor de
apartenenţă

2. Dezvoltarea capacităţii de valorizare maximă a potenţialului elevilor
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
2.1 Formarea şi educarea
capacităţii de autocunoaştere şi a
cunoaşterii celorlalţi

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE



Exerciţii-joc de descriere a propriei persoane sub aspect fizic/ moral
Exerciţii de cunoaştere şi autocunoaştere („Cine sunt eu?”, „Cum
sunt?”, „Cum ne văd ceilalţi?”, „Eu în „oglindă”, „Eu şi prietenii
mei”)

OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


2.1 Formarea şi educarea
capacităţii de autocunoaştere şi a
cunoaşterii celorlalţi












2.2 Formarea unor priceperi,
deprinderi de muncă, a unui stil de
muncă adecvat posibilităţilor lor








2.3 Identificarea şi afirmarea
preferinţelor, a intereselor pentru
diferite profile ocupaţionale










Exerciţii de recunoaştere a actelor de identitate (certificat de
naştere, buletin/carte de identitate, paşaport etc)
Jocuri de identitate „Eu – copil; eu – elev; eu – prieten”
Discuţii tematice „Grupul meu, poziţia mea în grup”
Exerciţii – joc : ”Descrierea colegului de bancă!” , „Cine este cel de
lângă mine?”
Joc „Cine este personajul?”
Exerciţii de opţiune „Cum aş vrea să fiu?”
Exerciţiu – joc de cunoştere /autocunoaştere „Adevărat/fals”
Aniversarea zilelor de naştere / onomastici
Joc de rol
Studii de caz
Discuţii tematice: „Cum învăţăm?”; „Cum îmi organizez timpul
azi?”; „Cum îmi organizez spaţiul în care învăţ/ muncesc?”,
„Fiecare minut e preţios!”
Exerciţii-joc „Întrecerea cu tine”
Concursuri „Vreau să fiu primul!” (pe abilităţi, meserii ş.a.)
Exerciţii de analiza şi apreciere a produselor activităţii
Analize periodice ale activităţii „Bilanţul muncii noastre”, „A mai
trecut un an”
Exerciţii practice de cunoaştere a specificului diferitelor meserii
Exerciţii de cunoaştere a potenţialului propriu pentru exercitarea
unei anumite meserii
Discuţii tematice: „Ce-ti doreşti cel mai mult?”; „Ce vrei să devii?”;
„Opţiunile mele”
Exerciţii –joc de asociere a diferitelor activităţi cu grupurile în care
se desfăşoară acestea
Vizite la Şcoli de Arte şi Meserii şi la diferite locuri de muncă
Vizionarea/ audierea de CD-uri educative, emisiuni radio/ TV
despre meserii
Concursuri: „Ce ştiu despre meseria ...?”; „Oameni, locuri şi
activităţi” etc.

3. Cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale societăţii democratice
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
3.1 Cunoaşterea drepturilor
copilului

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE









Activităţi de prezentare a drepturilor copilului
Discuţii pe marginea temei drepturilor copilului „Combaterea
discriminării”, „Toţi suntem egali”
Exerciţii de recunoaştere în imagini a diverse situaţii de respectare
şi, respectiv, încălcare a drepturilor copilului
Exerciţii explicative: „Ce înseamnă dreptul la asistenţă medicală?
Dreptul la educaţie? Dreptul la o familie? Drepturi cetăţeneşti?
Exerciţii practice de relaţionare cu persoanele aflate în dificultate
Concursuri „Drepturi şi îndatoriri”
Organizarea de activităţi comune cu copiii din şcolile/ liceele de
masă publice şi private (SNAC, parteneriate, colaborări)

OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
3.2 Cunoaşterea şi respectarea
regulamentelor, legilor şi
instituţiilor statului

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
















3.3 Cunoaşterea simbolurilor ţării
şi a identităţii naţionale













Exerciţii-joc „Fapte bune/ fapte rele”
Exerciţii de recunoaştere, în imagini, a diverselor situaţii de
respectare şi, respectiv, încălcare a drepturilor persoanelor cu nevoi
speciale/ ale omului
Simulare a unor situaţii de respectare a drepturilor omului
Exerciţii de recunoaştere în imagini a situaţiilor privind îndatoririle
şi obligaţiile elevului/omului
Discuţii despre pace, libertate şi democraţie; inamicii democraţiei
(violenţa şi intoleranţa); Instituţii care apără drepturile omului
Vizionarea (cu comentare) de filme despre problemele globale ale
omenirii (conflicte interstatale, bolile secolului, poluarea, sărăcia,
diminuarea resurselor, analfabetismul, drogurile, alcoolul etc)
Exerciţii practice de învăţare a regulilor democratice
(drepturi egale pentru toţi, unitate în diversitate, dreptul la libera
exprimare etc)
Activităţi de socializare privind satisfacerea nevoii de a fi acceptat
de ceilalţi, de a fi în siguranţă, de a fi împreună cu ceilalţi, de a
aparţine unui grup
Exerciţii practice de identificare a responsabilităţilor de la nivelul
clasei (lideri formali şi informali), unităţii şcolare (director,
profesori diriginţi etc)
Exerciţii de identificare – relaţionare cu persoanele importante din
comunitate (profesor, medic, pompier, poliţist, preot, poştaş etc)
Exerciţii de identificare – relaţionare cu persoanele importante de
la nivel autorităţii locale, naţionale (directorul şcolii, primarul,
Guvernul şi Preşedinţia)
Exerciţii practice de conduită civilizată în diverse situaţii
Jocuri de rol pe teme de democraţie
Vizionare (cu comentare) de filme cu caracter civic – moral
Exerciţii de identificare a tipurilor de comunitate naţională (ţarăpopor-naţiune)
Exerciţii de identificare a tipurilor de comunitate internaţională
(naţiuni şi popoare)
Celebrarea unor evenimente naţionale şi religioase (Ziua Naţională,
Paştele, Crăciunul etc.)
Conversaţii tematice despre evenimente sociale de actualitate
(votarea, Zilele comunităţii, Ziua Europei, Ziua persoanelor aflate
în dificultate etc.)
Exerciţii de asociere a ritualurilor, datinilor, tradiţiilor, obiceiurilor
cu evenimente religioase/ sociale
Exerciţii de identificare a simbolurilor naţionale (steag, stemă, imn,
monedă, limbă, costum popular)
Concursuri de recunoaştere a simbolurilor
Completare de spaţii/imagini lacunare cu/ despre simbolurile
specifice comunităţii de apartenenţă şi naţionale

OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
3.4 Educarea în spiritul respectului
faţă de munca de calitate

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE








3.5 Educarea pentru petrecerea,
în mod plăcut şi util, a timpului
liber








3.6 Educarea unor trăsături de
caracter












3.7 Pregătirea pentru viaţa de
familie









Discuţii tematice: “Lucrul bine făcut”; “Cum recunoaştem
calitatea?”
Ateliere de lucru
Activităţi în grup de realizare a unor produse
Concursuri “Cine face cel mai bine?”
Expoziţii cu produse realizate de elevi
Studii de caz
Vizite la muzee, vizionări de expoziţii
Activităţi de identificare a unui regim de muncă şi odihnă corect
Discuţii tematice: ”Timpul în mijlocul naturii”; “Vine vacanţa”;
“Discoteca – relaxare sau stress?”; “Ce facem în weekend?”
Joc de rol (“La picnic”, “În parc” etc.)
Jocurile preferate
Audiţii/ vizionări de filme
Participarea la activităţi cultural-artistice organizate de comunitate
(Ziua oraşului, Târguri şi expoziţii etc.)
Vizite la muzee, spectacole de teatru/ circ
Jocuri de rol pe teme privind raporturile între oameni (prietenieduşmănie; cooperare, răutate etc.)
Exerciţii practice de comportare civilizată (disciplină, punctualitate,
cooperare, cinste, sinceritate, politeţe, încredere în sine, spirit
autocritic, modestie)
Exerciţii practice de comunicare nonverbală (gesturi cu semnificaţie
socială) şi verbală în vederea relaţionării pozitive
Discuţii libere pe marginea unor situaţii reale
Comentarea pe marginea unui suport imagistic
Exerciţii de lecturare a unor texte pe teme date, pe baza
următoarelor trăsături morale:
- încrederea şi lipsa de încredere;
- respectul şi lipsa de respect;
- curajul, frica şi laşitatea;
- bunătatea şi răutatea;
- sinceritatea şi minciuna;
- cinstea, dragostea pentru adevăr etc
Jocuri de rol bazate pe empatie
Dramatizări pe baza unor povestiri cu conţinut moral
Exerciţii de identificare a membrilor familiei (mama, tata, fraţi,
surori, bunici, verişori etc.)
Descrierea persoanelor apropiate (fraţi-surori/ părinţi/ bunici) cu
încadrarea în categoria de vârstă adecvată (copil-tânăr-adult bătrân), prin sprijin verbal şi imagistic
Descrieirea membrilor familiei după criterii date (nume, vârstă, data
naşterii, loc de muncă, profesie etc.)
Exerciţii de identificare a relaţiilor între membrii familiei
Joc de rol pe tema relaţiilor între copii, a relaţiilor părinţi-copii şi a
relaţiilor între tinerii căsătoriţi şi părinţii lor
Exerciţii de descriere a responsabilităţilor fiecărui membru al
familiei

OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
3.7 Pregătirea pentru viaţa de
familie

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE













3.8 Formarea şi dezvoltarea unor
comportamente ecologice









Prezentarea normelor şi legislaţiei privind familia
Dialoguri pe tema căsătoriei şi a alegerii partenerului de viaţă
Discuţii pe marginea locului şi rolului familiei în societate
Exerciţii aplicative de întocmire a unui model de viaţa familială
echilibrat
Exerciţii de identificare şi respectare a reperelor orare ale vieţii
familiale (regimul zilnic)
Exerciţii de identificare a modificărilor survenite în perioada
pubertăţii (îngroşarea vocii, apariţia pilozităţii etc.)
Dialoguri situaţionale pe teme sexuale
Joc de rol pe teme de fidelitate şi de sarcina
Noţiuni de planificare familială
Dialoguri pe teme de comportament sexual (heterosexualitate,
homosexualitate, lesbianism), igienă şi sănătate sexuală
Studiu de caz despre bolile cu transmitere sexuală
Discuţii pe marginea vizionării unor software-uri educative pe tema
educaţiei sexuale
Lecturi tematice
Întâlniri cu specialişti
Exerciţii practice privind protejarea lucrurilor şi a mediului
Exerciţii practice de protejare a “colţului viu” al clasei/ a animalelor
de companie
Jocuri de rol pe teme cu conţinut ecologic şi moral
Vizionare de software-uri educative/ filme cu conţinut ecologic şi
moral
Studii de caz

4. Cunoaşterea şi respectarea regulilor privind securitatea personală
OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
4.1 Cunoaşterea şi respectarea
normelor de igienă personală şi
colectivă

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE












Exerciţii de îngrijire a propriei persoane :
- exerciţii practice de respectare a normelor de igienă;
- exerciţii de îngrijire a părului, unghiilor, mâinilor etc.;
Exerciţii de îngrijire a spaţiului:
- exerciţii de aerisire şi curăţenie a camerei de dormit etc.;
- exerciţii de utilizare şi întreţinere corectă a sălii de baie, a
obiectelor de toaletă ;
- exerciţii de folosire a instalaţiilor sanitare;
Exerciţii practice de respectare a normelor de igienă
Exerciţii de identificare şi recunoaştere a simptomelor unor boli
frecvente (durere de cap, burtă, răceală etc.)
Exerciţii – joc de simulare a manifestărilor unei boli şi
familiarizarea cu măsurile de acordare a primului ajutor
Exerciţii practice de acordare a primului ajutor în diferite situaţii
Discuţii tematice: “Cum ne păstrăm sănătatea?”; “Obiceiuri
sănătoase şi nesănătoase”; “Alimente proaspete/ alterate”
Povestiri
Joc de rol pe teme de protecţia consumatorului

OBIECTIVE DE
REFERINŢĂ
4.2 Cunoaşterea pericolelor
(substanţe nocive, focul,
accidente etc) şi formarea de
conduite preventive

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE




4.3 Cunoaşterea şi respectarea
regulilor de circulaţie rutieră











4.4 Formarea comportamentelor
de apărare în caz de catastrofe
naturale (incendii, cutremure,
inundaţii)








4.5 Formarea şi dezvoltarea unor
comportamente preventive faţă de
factorii de risc care conduc la
delicvenţa juvenilă: agresivitate,
violenţă, abuz, furt, devianţă,
trafic de fiinţe etc.







Exerciţii de recunoaştere a pericolelor potenţiale din mediul
înconjurător (substanţe nocive, focul, accidente etc.)
Exerciţii de identificare a obiectelor şi spaţiilor periculoase din
mediu
Exerciţii de formare a unor conduite de evitare şi prevenire a
pericolelor din mediu
Întâlniri cu invitaţi din Poliţia rutieră
Discuţii tematice privind cunoaşterea semnelor şi regulilor de
circulaţie „Strada şi capcanele ei”, „Să cunoaştem semnele de
circulaţie”
Exerciţii practice „Să circulăm corect!”
Jocuri de rol
Vizionarea de spectacole rutiere
Vizionarea de software-uri educaţinale
Cercuri de educaţie rutieră
Concursuri pe teme de circulaţie „Alfabetul circulaţiei rutiere”
Exerciţii de simulare a unor situaţii limită (incendiu, inundaţie,
cutremur etc)
Discuţii pe marginea unor texte cu suport imagistic
sugestiv „Focul, prieten şi duşman”, „Surse de producere a
incendiilor”, „Prevenirea incendiilor în şcoală şi gospodărie”
Dialoguri tematice „Cum acţionăm în caz de cutremur/ inundaţii/
incendii?”, „Forţa omului-forţa naturii”
Exerciţii de familiarizare cu modalităţile de solidaritatea
internaţională
Vizionări de filme, casete
Exerciţii de simulare a unor calamităţi „Comportamente şi atitudini
în situaţii limită”
Exerciţii-joc de simulare a unor situaţii de viaţă pe tema conflictelor
din cadrul grupurilor de apartenenţă
Discuţii tematice: „Violenţa în familie”; „Lege şi fărădelege”;
„Agresor şi victimă”; „Violenţa şi urmările ei” etc.
Studii de caz
Lecturi tematice
Dramatizări

B. CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII:
1. Grupul şcolar
2.

Regulamentului clasei şi al şcolii

3.

Relaţii interpersonale şi grupuri de apartenenţe

4.

Cunoaştere şi autocunoaştere

5.

Stilul de muncă

6.

Muncă şi terapie

7.



Meserii şi ocupaţii
Interese şi preferinţe profesionale

8.

Drepturile copilului

9.

Instituţiile statului şi legile ţării
Drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti



10. Identitatea naţională şi simbolurile ei
11. Munca de calitate
12. Petrecerea timpului liber
13. Trăsături de caracter
14. Viaţa de familie
 Căsătoria
 Bolile cu transmitere sexuală
 Planing familial
15. Protecţia mediului
16. Normele de igienă personală şi colectivă
 Protecţia consumatorului
17. Pericole (substanţe nocive, focul, accidente etc)
 Conduite preventive
18.

Semne şi reguli de circulaţie rutieră

19.

Catastrofe naturale (incendii, cutremure, inundaţii)

20.

Delicvenţa juvenilă
Factori de risc: agresivitate, violenţă, abuz, furt, devianţă, trafic de fiinţe



C.

SUGESTII METODOLOGICE:

Complexitatea finalităţilor educaţionale presupune îmbinarea orelor de dirigenţie cu
activităţile educative extracurriculare şi extraşcolare, depăşind cadrul limitat al unei ore pe
săptămână. Mai mult, parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o
necesitate.
Componentele programei de dirigenţie reflectă abordarea transcurriculară în problemele
fundamentale ale educaţiei, ponderea acestora pe nivel şi pe clasă se realizează în funcţie de:
particularităţile de vârstă şi psihoindividuale, particularităţile grupului educat, specificul unităţii
şcolare, resursele umane şi materiale, specificul local.
Pornind de la specificul şi potenţialul fiecărui colectiv/ elev, activităţile de dirigenţie se vor
realiza în forme şi cu strategii diferite, menite să individualizeze şi să faciliteze, în acelaşi timp,
integrarea şcolară şi socio-profesională a copiilor.
Strategiile de realizare a acestor activităţi, diferite de cele ale activităţii de predare-învăţare,
ţin de tematica propusă şi de obiectivele cărora li se subordonează, fiind, totodată, expresia
personalităţii şi a creativităţii fiecărui profesor diriginte.
Grupul de lucru pentru elaborarea programei şcolare:
Coordonator:
Consilier CNCEIP, Adina Valeria Marinache
AUTORI:
Prof. Floare Manolescu – Şcoala Specială nr.10, Bucureşti
Prof. Mihaela Bazarciuc – Şcoala Specială nr.10, Bucureşti
Prof. Maria Georgescu – Şcoala Specială nr.10, Bucureşti
Prof. Marian Casapu – Şcoala Specială nr.6, Bucureşti
Prof. Paula Grigoroiu – Şcoala Specială nr.10, Bucureşti

