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Abordarea multidisciplinara ̆ a 

dificultăților/ tulburărilor de 

învățare: între teorie și practică 

Anca Maier - prof. de sprijin

Ioana Pop – psiholog şcolar, prof. 

de sprijin

Diana Dobra – psiholog şcolar

Mariana Barboş - logoped

Daniela Pop – prof. inv. primar

Alina Mateaş – prof. inv. primar

Acum ceva timp...
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Acum nu prea mult timp...

Acum...
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Modele de parteneriat în educaţia

inclusivă

 Co-teaching Full time (parteneriat permanent)

 Resource teacher (cabinet)

 Indirect Support (consilierea profesorilor de la 

clasa inclusivă)
(dupa A. Garthner, D. Kerzner Lipsky (2002). Inclusion: A Service, Not A

Place, Dude Publishing, Port Chester, New York)

 Modelul integrativ

Prof. de la clasă

Prof. de sprijin

Psiholog şcolar

Logoped

Părinte

Echipa multidisciplinară

Copilul
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Munca în echipa multidisciplinară

 Screening, recomandare pt. programul de 

sprijin, terapie logopedică, consiliere

psihologică 

 Adaptare curriculară

 Elaborare PIP

 Intervenţie

 Monitorizare

 Recomandarea pentru continuarea / 

finalizarea intervenţiei

Prezentarea cazului

Anamneza

- Elevă în clasa a II-a, 9 ani

- Istoric familial

- Diagnostic logopedic: dislalie polimorfă
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Screening – metode utilizate
 Discuţii cu profesorul de la clasă

 Observarea copilului la ore

 RAVEN color: IQ=88 

 NEPSI / PED A

- Domeniu Atenţie / funcţii executive: teste: Atenţie vizuală, 

Statuia, Turnul

- Domeniu Funcţii senzoriomotorii: Imitarea poziţiilor

mâinii, Precizie Vizuomotorie

- Domeniu Limbaj: Procesare fonologică, Înţelegerea

instrucţiunilor

- Domeniu Memorie şi Învăţare: Memorie narativă, 

Memoria numelor

- Domeniu Procesare vizuospaţială: Copierea desenului

Screening – Concluzii

 Inteligenţă – nivel de dezvoltare sub medie

 Dezvoltare medie a atenţiei vizuale, a abilităţilor de 

organizare, secvenţiere, coordonare vizuospaţială, înţelegere

a instrucţiunilor

 Dificultăţi de procesare fonologică, dificultăţi de învăţare şi 

actualizare a etichetelor verbale (numere, litere, cuvinte) şi de 

integrare vizuo-motorie, de planificare nonverbală şi 

rezolvare de probleme

 Vocabular sărac, exprimare modestă

 Nu recunoaşte cifrele, literele, nu identifică sunetul iniţial al 

cuvintelor, numără pe obiecte concrete până la 3



01.11.2017

6

Adaptare curriculară

 Conţinut

 Strategii de predare – învăţare

 Teste diferenţiate / diferite

PIP - Intervenţie
 Logopedie: pronunţie corectă, diferenţiere auditivă, 

modalităţi de stimulare / învăţare multisenzorială

 Sprijin: activităţi de stimulare cognitivă şi 

dezvoltare a limbajului şi a comunicarii atât în 

parteneriat la clasă, cât şi individual la cabinet

 Psiholog: consilierea profesorilor clasei şi 

desfăşurarea unor activităţi de parteneriat cu aceştia

pentru dezvoltarea unor strategii eficiente de 

gestionare a copilului şi crearea unui climat optim

integrării lui

 Activitate diferenţiată la clasă: citire, scriere,  

numeratie
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Dezvoltare a orientării spaţiale -

Meixner

Dezvoltare a orientării spaţiale -

Meixner
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Înţelegerea textului citit -

Meixner
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Teme diferenţiate pe modelul Meixner

Jurnal
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Impactul abordării mutidisciplinare 

– mărturii ale beneficiarilor

indirecţi

Profesor de la clasă (19 ani la catedra, licenţă în Pedagogie, 

masterat în Educaţie Inclusivă)

“Dincolo de statutul de specialişti în educaţie inclusivă, profesorii de

sprijin cu care am colaborat au avut întotdeauna soluții pertinente la situațiile

stringente cu care m-am confruntat în procesul instructiv-educativ, am devenit

parteneri autentici în tratarea diferențiată a elevilor, realizând în parteneriat

curriculum-ul adaptat, planurile de intervenție personalizată, astfel încât elevii cu

CES să-și atingă potențialul maxim.

Din experiența proprie, doresc să subliniez beneficiile extraordinare ale

parteneriatului la clasă, pe parcursul diverselor lecții, prilej cu care, elevii au

perceput de cele mai multe ori profesorul de sprijin, ca pe al doilea învățător al

clasei, care le acordă sprijin ori de câte ori e nevoie, pe parcursul orelor respective.

De asemenea, am asistat atunci când timpul mi-a permis, la activitățile desfășurate

de profesorul de sprijin la cabinet, cu predilecție la cele de stimulare cognitivă,

încercând să aplic la clasă tehnici de lucru folosite de acesta în munca cu elevii cu

CES, tehnici care și-au dovedit eficiența și și-au adus contribuția la îmbunătățirea

rezultatelor școlare ale acestor elevi.”
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Profesor de la clasă ( 21 ani la catedră, 

doctorat în Horticultură) 

“Aceste cadre specializate vin în sprijinul nostru,

oferindu-ne sugestii de abordare a conţinuturilor, de

desfăşurare a diferitelor tipuri de activităţi, ne pun la

dispoziţie diverse materiale, care pe astfel de copii îi

ajută foarte mult. Colaborez de 8 ani de zile cu

diferiţi profesori de sprijin şi pot să spun că fără ei

progresele înregistrate de elevii cu tulburări de

învăţare ar fi fost minime, sau poate chiar

inexistente.”

Părinte
În calitate de părinte al unui elev cu tulburări de învăţare apreciez că prezenţa

unui profesor de sprijin în cadrul şcolii de masă este fără îndoială foarte necesar şi

benefic acestei categorii de copii.

Argumentez aceasta văzând evoluţia şcolară realizată de copilul meu, fapt ce se

datorează cu certitudine prezenţei şi implicării profesorului de sprijin.

Concret, copilul meu are nevoie de ajutor în ceea ce priveşte înţelegerea

cerinţelor, eliminarea factorilor disturbatori, sintetizarea cerinţelor precum şi efectuarea de

exerciţii pentru stimularea atenţiei. Aparent sunt lucruri simple care se pot face chiar si de

către profesorul de la clasă, însă în calitate de părinte implicat zilnic în asimilarea

cunoştinţelor noi predate la şcoala copilului meu, vă asigur că nu este tocmai simplu. Pentru

a efectua o temă pentru acasă timpul de înţelegere, asimilare şi redare este cel puţin dublu

faţă de un copil fără tulburări de învăţare (spun aceasta făcând comparaţie cu celălalt copil al

meu). De aici trag concluzia că un cadru didactic de la clasă nu are timpul necesar explicării

repetate a lecţiilor noi predate astfel încât să se asigure că este înţeles, precum şi evaluării

diferenţiate şi adaptate elevului în funcţie de nevoi.

Pentru ca aceşti copii să se dezvolte fără prea multe frustrări (care vă asigur că

oricum există) consider că trebuie înţelesi, susţinuţi, încurajaţi, toate acestea putând fi

realizate prin răbdare şi profesionalism.

Nu în ultimul rând doresc să spun că, pentru copilul meu profesorul de spijin este

o rază de lumină, speranţă , susţinere, încredere care menţin dorinţa de a merge la şcoală .

Cu respect,

Loredana Tătaru
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Multumim.


