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PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT (PIP) 

  

 

Acest document este întocmit conform legislaţiei în vigoare: 

 Ordinul Nr.5574 din 07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi 

tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă; 

 

Numele si prenumele beneficiarului:O.S.I 

Data si locul nasterii: 05.08.2010,Pitesti, Argeş 

 Domiciliul: Pitesti, jud.Argeş 

 Scoala/Institutia: Şcoala gimnazială ,,Tudor Arghezi”,Piteşti 

Echipa de lucru 

Prof.înv:Vasile Roxana  

Prof.de sprijin:Niţă Maria 

Părinţi 

Problemele cu care se confrunta copilul (rezultatul evaluarii complexe): 

- tip de deficienta:Mintal 

- gradul/nivelul de deficienta:Mediu 

Prioritati pentru perioada (se specifica intervalul de timp) 

 

Perioada de intervenţie: Semestrul I 2018-2019 

Obiective generale: 

- Integrarea școalară 

- Stimularea cognitivă 
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Plan de intervenţie personalizat (PIP)                                   

Activităţi de ȋnvăţare, stimulare cognitivă si emoţională  

Obiective pe termen lung 

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/ investigare şi rezolvare de probleme 

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate 

 

 Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare  

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 

Obiective de referinţă  Exemple de activităţi de învăţare 

1.1  să înţeleagă  sistemul zecimal de formare a 

numerelor, utilizând obiecte 

- exerciţii de grupare de obiecte; 

- exerciţii de comparare prin diferite procedee; 

- sortări, grupări, clasificări de obiecte, după formă, culoare, mărime; 

- comparare prin punere în corespondenţă; 

1.2  să identifice, să indice cifrele 0-5 - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 

cuprinse între 0-5; 

- exerciţii de indicare şi scriere a numerelor naturale de la 0 la 5; 

- exerciţii de grupare a obiectelor; 

 

2. Dezvoltarea capacităţii de explorare/ investigare şi rezolvare de probleme 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

2.1  să stabilească poziţii relative ale obiectelor 

în spaţiu 

- exerciţii- joc de poziţionare (înainte-înapoi; sus- jos; interior- exterior); 

2.2  să sorteze, să clasifice obiecte date sau 

desene după criterii diverse 

- selectarea unor desene după criterii date; 

- grupări de obiecte după mărime, formă, culoare; 

- alcătuirea unor formaţii de obiecte; 
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3. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate 

 

3.1  să conştientizeze utilitatea matematicii în 

viaţa cotidiană 

- exerciţii- joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete; 

- jocuri cu numere; 

- jocuri distractive matematice; 

 

 Conţinuturile învăţării 
 Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice 

- Orientare spaţială şi localizări în spaţiu (înainte- înapoi; sus- jos; interior- exterior;); 

- Grupare de obiecte şi formare de mulţimi; 

- Sortări ţi clasificări de obiecte după criterii date: culoare, formă, mărime; 

- Comparare prin punere în corespondenţă; 

 Numerele naturale de la 0 la 5: citire, scriere, comparare, ordonare; 

Strategii didactice folosite: exerciţiul matematic,conversaţia euristică,explicaţia. 

Material didactic folosit: manualul,fişe de lucru,jetoane cifre,etc 

Perioada de intervenţie Semestrul Semestrul I 2018-2019 

Evaluare orală şi scrisă: Pe parcursul semestrului 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumente de evaluare: evaluare orală,evaluare scrisă, observarea sistematică,etc 
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Plan de intervenţie personalizat (PIP)                                   

Activităţi de ȋnvăţare, stimulare cognitivă si emoţională  

 

Obiective pe termen lung 

1. Formarea, exersarea abilităţilor de receptare a mesajului oral 

2. Formarea, exersarea abilităţilor de exprimare orală şi de comunicare independentă 

3. Formarea şi exersarea abilităţilor de exprimare scrisă (abilitatea de scriere 
 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 

- Semne grafice:  punctul,linia verticală, linia 

orizontală, linia oblică, linia curbă,bastonaşul 

cu întorsătură în jos/ sus, cârligul, ovalul, zaua, 

noduleţul 

- exerciţii de diferenţiere auditivă 

- exerciţii de denumire obiectuală şi imagistică 

- exerciţii de sortare şi grupare a unor imagini şi obiecte 

- testarea abilităţii copiilor de a trasa linii drepte, şerpuite, puncte 

- exerciţii aplicative de reacţii/ răspuns la stimuli 

- exerciţii de identificare a rechizitelor şcolare 

- exerciţii de scriere a  elementelor grafice 

Elemente antepregrafice 

- dezvoltarea auzului fonematic 

- exerciţii de orientare în pagină (stânga-dreapta, sus-jos) 

- exerciţii-joc pentru determinarea lateralităţii 

- exerciţii de denumire a elementelor antepregrafice(divertisment grafic)- exerciţii de 
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trasare de linii drepte, oblice  

- exerciţii de diferenţiere fonematică 

- exerciţii de localizare a sursei sonore 

 Punctul 

 

- exerciţii de flexie- extensie a degetelor 

- exerciţii de identificare şi recunoaştere a rechizitelor şcolare 

- exerciţii de dicţie 

- exerciţii de scriere a semnului grafic: punctul după model 

- exerciţii de haşurare, modelare, desenare, colorare a semnului grafic învăţat. 

- exerciţii de asociere a semnului grafic- obiect 

Semne grafice: 

linia verticală, linia orizontală 

 

- exerciţii de flexie- extensie a degetelor 

- exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din 2/3 cuvinte pe baza imaginilor 

- exerciţii de asociere a semnului grafic- obiect 

- exerciţii de scriere a semnului grafic: linia verticală, linia orizontală după model 

- exerciţii de haşurare, modelare, desenare, colorare a semnului grafic învăţat. 

Recapitulare/ Evaluare 

Grupare de semne grafice 

-  exerciţii recapitulative 

- probă scrisă 

 

 - exerciţii de flexie- extensie a degetelor 

- exerciţii de identificare şi recunoaştere a fructelor specifice anotimpului toamna 
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Linia oblică 

 

- exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din 2/3 cuvinte pe baza imaginilor 

- exerciţii de asociere fruct- culoare 

- exerciţii de scriere a semnului grafic: linia oblică după model 

- exerciţii de haşurare, modelare, desenare, colorare a semnului grafic învăţat. 

- exerciţii de asociere a semnului grafic- obiect 

 

Linia curbă în sus 

 

Cârligul 

 

- exerciţii de flexie- extensie a degetelor 

- exerciţii de identificare şi recunoaştere a legumelor specifice anotimpului toamna 

- exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din 2/3 cuvinte pe baza imaginilor 

- exerciţii de asociere fruct- culoare 

- exerciţii de scriere a semnului grafic: linia curbă în sus după model, cârligul după 

model 

- exerciţii de haşurare, modelare, desenare, colorare a semnului grafic învăţat. 

- exerciţii de asociere a semnului grafic- obiect 

 

Linia curbă în jos 

 

Bastonaşul cu întorsătură în jos/ sus 

 

- exerciţii de flexie- extensie a degetelor 

- exerciţii de identificare şi recunoaştere a starii vremii  specifică anotimpului 

toamna 

- exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din 2/3 cuvinte pe baza imaginilor 

- exerciţii de asociere nor- ploaie- albastru, soare-căldură/ limină-galben, umbrelă- 

ploaie etc 

- exerciţii de scriere a semnului grafic: linia curbă în jos după model, bastonaşul cu 
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întorsătură în jos/ sus 

- exerciţii de haşurare, modelare, desenare, colorare a semnului grafic învăţat. 

Ovalul,  

Semiovalul 

 

- exerciţii de flexie- extensie a degetelor 

 exerciţii de memorare a poeziilor, cântecelelor 

- exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din 2/3 cuvinte pe baza imaginilor 

- exerciţii de asociere mişcare-cântec 

- exerciţii de scriere a semnului grafic: ovalul, semiovalul după model 

- exerciţii de haşurare, modelare, desenare, colorare a semnului grafic învăţat. 

Recapitulare/ Evaluare 

Grupare de semne grafice 

-  exerciţii recapitulative 

- probă scrisă 

 

 Conţinuturile învăţării 
 

- Semne grafice:  punctul, linia verticală, linia orizontală, linia oblică, linia curbă, bastonaşul cu întorsătură în jos/ sus, cârligul, ovalul, zaua, 

noduleţul 

- Familia mea  

- Mijloace de transport 

- Ne jucăm, literele învățăm! 

Strategii didactice folosite: - conversaţia, exerciţiul, jocul de rol,activitate frontală, individual,fişe de lucru. 

Material didactic folosit: manualul,fişe de lucru, ziare, reviste, cărţi variate. 

Perioada de intervenţie: Semestrul I 2018-2019 

Evaluare orală şi scrisă: Pe parcursul semestrului 
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  Evaluarea periodica 

   • Obiective realizate 

   • Dificultati intampinate 

   • Metode cu impact ridicat: 

   – pozitiv 

   – negativ 

    

   Revizuirea programului de interventie educational-terapeutica (in functie de rezultatele evaluarilor periodice) 

……………........................................................................................................................ ................ 

……………........................................................................................................................................ 

……………........................................................................................................................ ................ 

   

 

 Recomandari particulare 

……………........................................................................................................................ ................ 

……………........................................................................................................................................ 

……………........................................................................................................................ ................ 

……………........................................................................................................................................ 

   Rolul si modul de implicare a parintilor in program 

……………........................................................................................................................ ................ 

……………........................................................................................................................................ 

……………........................................................................................................................................ 

  

 


	Acest document este întocmit conform legislaţiei în vigoare:
	 Ordinul Nr.5574 din 07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă;

