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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:S. F. D. 

Data si locul nasterii:17.04.2006, Bucuresti 

 Domiciliul: Pitesti, Jud.Argeş 

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

Echipa de lucru 
Prof.inv.primar:Preda Manuela 

Prof.de sprijin:Niţă Maria 

Părinţii 

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

- tip de deficienta:Psihic 

- gradul/nivelul de deficienta:Grav 

Prioritati pentru perioada (se specifica intervalul de timp) 

 

Perioada de intervenţie: Semestrul I 2018-2019 

Obiective generale: 

- Integrarea școalara 

- Stimularea cognitiva 

 



3 
 

 

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 (zeci şi unităţi), utilizând obiecte 

- exerciţii de numărare cu obiecte, până la  50  şi până la 100; 

- jocuri de numărare „ cu pas dat”; 

- exerciţii-joc de reprezentare a numerelor până la 50 şi până la 100, punând în 

evidenţă sistemul poziţional de scriere; 

1.2  să scrie şi să citească numerele naturale 

de la 0 la 50 şi de la 0 la 100; să compare şi 

să ordoneze numerele naturale mai mici decât 

50 şi mai mici decât 100 

- exerciţii-joc de scriere şi citire a numerelor naturale de la 0la 50 şi de la 0 la 100; 

- exerciţii-joc de reprezentare prin obiecte sau desene a unui număr de două cifre; 

- exerciţii de numărare „ cu pas dat”; 

1.3 să efectueze operaţii de adunare şi 

scădere fără şi cu trecere peste ordin 

cu numere mai mici decât 100 

1.4 să efectueze operaţii de înmulţire 

- exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale în concentrul 0-100, fără şi cu 

trecere peste ordin; 

- verificarea rezultatelor utilizând obiecte sau desene; 
- ex. de calcul;- verificarea cu ajutorul reprezentărilor simbolice a operaţiilor de înmulţire  
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2. Dezvoltarea capacităţilor 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 de stabilire a coordonatelor unui obiect într-un plan în raport cu un sistem 

de referinţă (fără terminologie)-în dreapta, în stânga, deasupra dedesubt, sus, jos; 

2.2  să recunoască forme plane; să clasifice 

obiecte după criterii variate 

- recunoaşterea şi descrierea verbală a formei obiectelor din mediul înconjurător; 

- exerciţii de grupare a obiectelor după criterii diverse: mărime, formă, culoare, 

întrebuinţare; 

- decuparea unor figuri geometrice; 

- exerciţii de identificare a interiorului şi a exteriorului unei figuri; 

2.3  să utilizeze unităţi de măsură pentru timp 

şi unităţi monetare 

- exerciţii de ordonare cronologică a unor imagini; 

- ordonarea unor activităţi zilnice; 

- reprezentarea pe ceas-model a diverselor ore: ora fixă, jumătatea; 

- construirea unor situaţii reale sau imaginate în care copiii să poată decide dacă pot 

cumpăra unul sau mai multe obiecte cu o sumă de bani (prin joc); 

- compararea sumelor de bani; 

2.4 să exploreze modalităţi variate de 

compunere şi descompunere a numerelor 

- exerciţii de descompunere a numerelor în sumă; 

2.5  să rezolve probleme care presupun una 

sau două operaţii învăţate 

- rezolvare de probleme cu obiecte sau desene simple; 

- rezolvare de probleme cu date numerice; 

- recunoaşterea situaţiilor concrete sau a expresiilor care cer efectuarea unor operaţii: au 
venit, au plecat, au primit, au dat, au rămas; 

2.6  să măsoare şi să compare lungimea, 

capacitatea unor obiecte folosind unităţi de 

măsură nestandard şi unităţi standard: metrul, 

litrul, kilogramul 

- exerciţii –joc de măsurare (palmă, creion, cuburi); 

- ordonarea obiectelor în funcţie de lungime, grosime, întindere ( mai lung, mai 

scurt, cel mai…); 

- efectuarea unor măsurători folosind etaloane neconvenţionale 

şi din cele convenţionale-metrul, litrul ,kilogramul; 
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3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

3.1  să exprime oral  etapele rezolvării unor 

probleme cu o operaţie şi cu două operaţii 

- citirea enunţului, redare liberă; 

- verbalizarea demersului de calcul în probleme de felul: „ au fost, au mai venit, 

apoi au plecat”; 

 

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

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

4.1  să manifeste disponibilitate în utilizarea 

numerelor şi a calculelor în viaţa cotidiană 

- Exerciţii de estimare; 

- Jocul de rol pentru rotunjirea unui număr; 

   Conţinuturile învăţării 
 Numere naturale de la 0 la 100: formare, scriere, citire, comparare, ordonare. 

 de la 0 la 30 
 de la 0 la 50  

 de la 0 la 100 

 Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100 

 terminologie specifică: termen, sumă, „cu atât mai mult”, „cu atât mai puţin”;     
 în concentrul 0-100, fără trecere peste ordin; 

 în concentrul 0-100, cu trecere peste ordin. 

 Probleme care se rezolvă printr-o operaţie sau prin două operaţii; 

  Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale 0-10 

 Elemente intuitive de geometrie: 

 forme plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc; 

 interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice; 

 Măsurări folosind etaloane neconvenţionale 

 Unităţi de măsură:  
 metrul; 

 litrul; 

 unităţi de timp: ora, minutul, ziua, săptămâna, luna 
 monede 

 

 



6 
 

 

Strategii didactice folosite: exerciţiul matematic,conversaţia                         STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ:         

euristică,explicaţia. 

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

Perioada de intervenţie: Semestrul I 2018-2019 

Evaluare orală şi scrisă: Pe parcursul semestrului 

Instrumente de evaluare: -evaluare orală,evaluare scrisă, observarea 

sistematică,etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB. 

CADRU 
Criterii minimale de apreciere a progreselor 

1. S.1 Scrie şi  citeşte numerele naturale de la 0 la 50 şi de la 0 la 100 
S.2 Precizează semnificaţia unei cifre în scrierea nr. naturale de 2,3 cifre 
S.3 Compune şi descompune nr. naturale 
S.4 Rezolvă ex. de aflare a sumei/diferenţei cu/fără trecere peste ordin 
S.5 Stăpâneşte tabla înmulţirii 0-10 

2. S.6 Recunoaşte şi desenează forme plane 

S.7 Rezolvă probleme cu 1-2 operaţii 

3. S.8 Foloseşte un limbaj matematic minim(sumă, diferenţă, produs, cât şi expresiile 
„cu… mai mult/puţin”, „de… ori mai mult/puţin”) 

4. S.9 participă cu interes la orele de matematică 
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Plan de intervenţie personalizat (PIP) 

Activităţi de ȋnvăţare, stimulare cognitivă si emoţională 

Obiective pe termen lung 

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) 

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

 

 

 Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare     

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

1.1  să desprindă informaţii de detaliu dintr-un mesaj ascultat - activităţi în grup de confirmare, reprezentare a mesajului 

audiat, selectarea şi ordonarea unor ilustraţii legate de 

mesajul ascultat: 2-3 elemente; 

- exerciţii de mimică, gestică; 

1.2  să distingă sensul cuvintelor într-un enunţ - exerciţii- joc de tipul  „La ce foloseşte?”, „Ce poţi face 

cu…?” 

- exerciţii de sesizare a înlocuirii unor cuvinte cu altele cu 

sens asemănător sau opus; 

- exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut 

prin raportare la context; 
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2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

2.1  să îmbine enunţuri într-un mesaj propriu - exerciţii de construire a unor enunţuri  pe baza unui set de 

cuvinte date, ilustraţii, benzi desenate; 

- exerciţii de prezentare a unor obiecte, persoane; 

2.2  să pronunţe clar şi corect enunţuri - exerciţii şi jocuri de dicţie; 

- memorări de poezii scurte ( 1-2 strofe); 

- întrebări şi răspunsuri referitoare la textul citit; 

2.3  să manifeste o atitudine degajată în comunicarea orală cu 

persoane cunoscute 

- exerciţii de transmitere a unor informaţii despre 

identitatea proprie; 

- exerciţii- joc de mimică şi gestică; 

3.  Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/ lectura) 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

3.1  să identifice elemente de bază ale organizării textului în 

pagină 

- exerciţii de observare dirijată şi de identificare a titlului, 

autorului; 

- exerciţii variate de citire; 

- exerciţii de identificare şi de analizare a imaginilor 

aferente textului; 

3.2  să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit - exerciţii de formulări de răspunsuri la întrebările puse de 

învăţător; 

- exerciţii de recunoaştere a personajelor din anumite texte 

narative; 

3.3  să citească în ritm propriu un text de mică întindere - exerciţii de citire în gând, cu voce tare, şoptit un text 

format din trei-patru propoziţii; 

3.4  să manifeste interes pentru lectură - exerciţii de iniţiere în scopul citirii unor lecturi; 

- joc: „recunoaşte personajul”, şezători, ghicitori; 

- memorarea şi recitarea unor poezii; 
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4.Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

4.1  să scrie corect litere, silabe, cuvinte,  enunţuri - exerciţii de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor, propoziţiilor 
(formate din 3-4 cuvinte); 

- copiere, transcriere; 

- exerciţii de punere în corespondenţă imagine- cuvânt; 

4.2  să utilizeze sensul cuvintelor noi în  enunţuri proprii - exerciţii de sinonimie, antonimie (fără terminologie); 

- exerciţii de punere în corespondenţă a cuvântului cu sinonimul 
sau antonimul său; 

4.3  să scrie corect, lizibil şi îngrijit propoziţii şi texte scurte  - exerciţii de copiere sau transcriere a unor texte scurte; 

- exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte; 
- exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină; 

4.4  să utilizeze convenţii ale limbajului scris (virgula, două 

puncte) 

- exerciţii de copiere a unor texte ce conţin semnele de 

punctuaţie; 
- scrierea după dictare a unor propoziţii scurte; 

- scrierea unor propoziţii ce conţin semnele de punctuaţie: 

virgula, două puncte în cadrul unei enumerări. 

 

 Conţinuturile învăţării 

1. Formarea capacităţii de citire/ lectură 

 Cartea—asezarea textului în pagină. 

 Alfabetul. 

 Textul ( texte scurte, cunoscute). Titlul. Autorul. 

 Textul literar ( textul în versuri şi textul în proză). 

 Textul narativ ( fără terminologie)—recunoaşterea personajelor. 

2. Formarea capacităţii de comunicare 

 Comunicarea orală 

 Propoziţia. Intonarea propoziţiilor enunţiative şi interogative. 

 Formulare de răspunsuri la întrebări. 
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 Oferirea unor informaţii despre identitatea proprie. 

 Povestirea unor fapte şi întâmplări după benzi desenate (3-4 imagini). 

 Comunicarea scrisă 

 Scrierea de mână şi prezentarea textului. 

 Aşezarea corectă în pagina caietului ( titlu, alineat, spaţiu între cuvinte). 

 Ortografia. Scrierea corectă a cuvintelor („m” înainte de „b” sau „p”, grupurile de litere „ce”, „ci”, „ge”, „gi”, „che”, „chi”, 

„ghe”, „ghi”, diftongii „oa, ea, ia, ie”, scrierea corectă a cuvintelor care conţin „â”, „î” (numai la începutul cuvintelor), „x”. 

Scrierea ortogramelor „într-o” şi „într-un”. 

 Punctuaţia. Semnele de punctuaţie: punctul, semnul întrebării, virgula, două puncte (numai în cadrul unei enumerări). 

3. Elemente de construcţie a comunicării    

 Lexicul – cuvântul, sinonime, antonime; 

 Fonetică – sunetul- litera, vocale, consoane, silabe, despărţirea în silabe. 
 STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ: 

  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 

 Instrumente de evaluare: evaluare orală, evaluare scrisă, observarea sistematică,etc 

                                                                                                                                                                                                  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB. 
CADRU 

 

Criterii minimale de apreciere a progreselor 

1. S.1 Participarea la dialoguri în doi/grup/în echipă. 

S.2 Scrie corect litere, silabe, cuvinte,  enunţuri 

2. S.3 Receptarea structurilor gramaticale corecte din textele ascultate. 

3. S.5 Citirea conştientă şi corectă a cuvintelor, propoziţiilor şi a 
textelor. 

4. S.7 redactarea unor propoziţii/ texte scurte cu respectarea regulilor 
de despărţire în silabe, a celor de punctuaţie şi ortografie studiate, a 

aşezării corecte în pagină şi a scrisului lizibil. 
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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;

