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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: C. M 

Data si locul nasterii: 07.06.2003, Piteşti 

Domiciliul: Pitesti, Jud.Argeş 

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

Echipa de lucru 
Prof.de sprijin:Niţă Maria 

Diriginte Prof. Tudor Maria 

Părinţii 

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

- tip de deficienta:   Asociat  

- 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 
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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 şi să utilizeze sistemul 

poziţional de formare a numerelor naturale mai 

mici decât 1 000 

- reprezentarea prin obiecte sau desene a numerelor naturale; 

- numărare cu start şi pas dat, crescător sau descrescător; 

- scrierea unui număr ca sumă de sute, zeci, unităţi; 

- joc de numărare în care grupurile de câte zece se înlocuiesc 

cu un alt obiect; 

- compararea numerelor formate din sute; 

1.2  să scrie, să citească, să compare, să 

ordoneze numere naturale până la 1 000 

- reprezentarea prin obiecte a numerelor; 

- compararea, ordonarea şi rotunjirea numerelor la sute; 

1.3  să efectueze operaţii de adunare şi scădere 

cu numere mai mici decât 1 000, fără trecere şi 

cu trecere peste ordin 

- exerciţii de calcul cu numere naturale mai mici decât 1 000; 

- rezolvare de probleme cu o singură operaţie; 

- exerciţii de calcul, ordinea efectuării operaţiilor fără paranteze 

şi cu paranteze rotunde; 

1.4  să înveţe tabla înmulţirii 0-10 - tabla înmulţirii 0-10 

 

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

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

2.1  să recunoască şi să descrie forme 

plane şi spaţiale ( cubul, sfera), să 

clasifice obiecte şi desene după criterii 

- decuparea unor figuri geometrice desenate; 

- identificarea formelor plane şi a formelor spaţiale pe modele fizice, 

desene sugestive şi în mediul înconjurător; 



4 
 

variate - desenarea formelor plane cu şablon şi cu mâna liberă; 

- descrierea unor figuri plane ( vârf, laturi); 

- sortarea obiectelor după forma lor; 

- identificarea interiorului şi a exteriorului unei figuri plane; 

2.2  să descopere, să recunoască şi să 

utilizeze corespondenţe simple şi 

succesiuni de obiecte sau numere 

asociate după reguli date cu ajutorul 

învăţătorului 

- completarea unor şiruri de simboluri sau numere după o anumită 

regulă; 

- crearea de şiruri pe baza unor reguli date; 

2.3  să exploreze modalităţi variate de a 

compune şi descompune numere naturale 

mai mici decât 1 000 

- explorarea sistematică a posibilităţilor de descompunere a 

numerelor pe baza operaţiei de adunare; 

- identificarea şi aplicarea unor scheme pentru efectuarea 

adunărilor; 

2.4  să utilizeze instrumente şi unităţi de 

măsură standard şi nonstandard pentru 

lungime, capacitate, masă, timp şi unităţi 

monetare 

- compararea măsurilor unor mărimi; 

- ordonarea unor obiecte în funcţie de lungime, grosime, întindere sau 

formă; 

- utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de măsură ( standard şi 

nonstandard) pentru efectuarea unor măsurători; 

- ordonarea unor imagini în funcţie de succesiunea lor în timp; 

- citirea ceasului; reprezentarea pe ceas-model a diverselor ore; 

- scrierea datei (zi, lună, an); 

- recunoaşterea valorii monedelor şi a bancnotelor; 

- compararea sumelor de bani; 

 

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

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

3.1  să exprime clar şi concis semnificaţia 

calculelor făcute în rezolvarea unei 

probleme cu o singură operaţie 

- justificarea  alegerii demersului  de rezolvare a unei probleme :  

 au fost, au venit, câţi sunt?; 

 au fost, au plecat, câţi au rămas?; 

 cu atât mai mult; 

 cu atât mai puţin; 

 de atâtea ori mai mult, 
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 de atâtea ori mai puţin; 

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 un comportament 

adecvat în relaţiile cu colegii dintr-un 

grup de lucru în cadrul activităţilor 

practice de rezolvare de probleme 

- jocuri- competiţie între grupe; 

- discutarea în perechi sau în grup a soluţiei pentru  rezolvarea 

problemei;  

Conţinuturile învăţării 

 Numere naturale de la 0 la 1 000:  formare, scriere, citire, comparare, ordonare:                   STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ: 

 Adunarea şi scăderea numerelor naturale în intervalul  0—1 000 

 terminologie specifică: termen, sumă, cu atât mai mult, cu atât mai 

puţin; 

 Înmulţirea 0-10                                                                                                                

 înmulţirea numerelor scrise cu o singură cifră; 

 terminologie: de atâtea ori mai mult, dublul;  

 tabla înmulţirii; 

 ordinea efectuării operaţiilor ( cu numere până la 100),  

 Rezolvare de probleme cu o singură operaţie. 

 Elemente intuitive de geometrie: 

 Forme plane: pătrat, triunghi, cerc, dreptunghi, punctul, segmentul; 

 Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice; 
 Observarea şi descrierea intuitivă a obiectelor cu forme spaţiale de cub, sferă. 

 

 

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

Material didactic folosit: manualul,fişe de lucru,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,citeaşte,compară,ordonează numere naturale până la 1 000 
S.2 Efectuează operaţii de adunare şi scădere cu numere mai mici decât 
1 000 

2. S.3 Recunoaşte şi descrie forme plane şi spaţiale 
S4.Recunoaşte şi utilizează corespondenţe simple şi succesiuni de 
obiecte sau numere asociate după reguli date  

3. S5. Exprimă clar şi concis semnificaţia calculelor făcute în rezolvarea 
unei probleme cu o singură operaţie 
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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 

5. Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare 

 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 sesizeze sensul global al unui mesaj - exerciţii de formulări de răspunsuri la întrebări adresate de profesor 

1.2  să deducă sensul unui cuvânt necunoscut 

prin raportare la mesajul ascultat 

- exerciţii de înlocuire a unui cuvânt prin sinonime sau prin antonime 

- exerciţii-joc : « La ce foloseşte ? » 

 

 

 

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

2.1  să construiască texte orale scurte pe baza 

unui suport vizual 

- exerciţii de construire a unor texte orale pe baza unor imagini, aunui şir de 

imagini sau pe baza unui şir de întrebări 

2.2  să pronunţe clar şi corect un mesaj - exerciţii de rostire fluentă şi corectă a unor mesaje ; 

- exerciţii de dicţie ; 

- memorări, recitări ; 

2.3  să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui 

fragment dintr-un text citit 

- formulare de răspunsuri la  întrebări ce vizează informaţii esenţiale ce se 

desprind din text ; 
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- exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări sau personaje dintr-un 

text citit ; 

2.4  să-şi adapteze vorbirea la diferite situaţii de 

comunicare în funcţie de partenerul de dialog 

- conversaţii pe teme cunoscute ; 

- utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de solicitare, de permisiune ; 

2.5  să utilizeze corect în exprimarea orală 

proprie elementele de construcţie a comunicării 

- exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate ; 

- exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu sinonime sau cu antonime ; 

2.6  să manifeste cooperare în diferite situaţii de 

comunicare 

- exerciţii de dezvoltare a iniţiativei comunicative şi a curajului de a interveni 

în actul comunicării ; 

- exerciţii de exprimare a propriilor opinii şi gânduri în legătură cu fapte şi 

întâmplări cunoscute ; 

- exerciţii de rezolvare a unor sarcini în grupe mici de lucru ; 

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 literar 

- exerciţii de recunoaştere a titlului, autorului, alineatelor ; 

- exerciţii de aşezare a textului în raport cu ilustraţia ; 

- exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere : versul, strofa ;  

3.2  să citească în ritm propriu, în mod conştient, 

corect un text 

- exerciţii de citire a textelor scurte, respectând intonaţia impusă ; 

- exerciţii de citire selectivă ; 

- exerciţii de citire a unor texte literare la prima vedere, în ritm propriu ; 

 

 

 

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

4.1  să respecte regulile de despărţire a cuvintelor 

în silabe, ortografia şi  punctuaţia într-un text 

propriu 

- exerciţii de aplicare a regulilor de despărţire în silabe în dictări, copieri, 

enunţuri proprii ; 

- exerciţii de folosire corectă a majusculei, 

- exerciţii de utilizare corectă a semnelor de punctuaţie ( punctul, virgula, 

semnul întrebării, semnul exclamării) ; 

- exerciţii de corectare în perechi a greşelilor de punctuaţie ; 

4.2  să redacteze texte de mică întindere, ţinând - exerciţii de construire de propoziţii pe baza unor imagini ; 
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seama de părţile unei compuneri 

4.3  să aşeze corect în pagină textele scrise, 

respectând scrierea cu alineate, spaţiul liber între 

cuvinte 

- exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină ; 

- exerciţii de plasare corectă a titlului şi a alineatelor ; 

- exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte ; 

4.4  să manifeste interes pentru redactarea corectă 

şi îngrijită a textului cu destinaţie specială- 

scrierea funcţională- biletul 

- exerciţii de redactare a unor bilete adresate colegilor ( săculeţul cu 

amintiri) ; 

- exerciţii de completare a datelor personale ; 

- copieri, transcrieri, dictări, 

4.5  să realizeze acordurile gramaticale în 

enunţurile redactate 

- exerciţii de stabilire a acordului gramatical ; 

- exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare ; 

- exerciţii de redactare a propoziţiilor simple şi dezvoltate . 

 

 Conţinuturile învăţării 

 

1. Formarea capacităţii de citire/ lectură 

 Cartea-  actualizare, aşezarea textului în pagină, cuprinsul 

 Textul literar. 

 Textul narativ—recunoaşterea personajelor. 

 Poezii cu tematică diversă—strofa, versul. 

 Textul nonliterar—afişul. 

2. Formarea  capacităţii de comunicare 

 Comunicarea orală : 

               Componentele comunicării dialogate ; 

               Povestirea orală a unui fragment dintr-un text narativ ; 

               Formularea ideilor principale sub formă de titluri sau sub formă de întrebări ; 

               Intonarea propoziţiilor enunţiative, interogative şi exclamative. 

 Elemente de comunicare nonverbală : -- gesturi, mimică : 

 Utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de permisiune, de solicitare ; 

 Formularea unor răspunsuri la întrebări date ; 

 Povestirea unor fapte şi întâmplări după un support vizual ; 

 Exprimarea acordului sau dezacordului în legătură cu atitudinea unei persoane. 
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 Comunicarea scrisă : 
                Procesul  scrierii : -- organizarea textului scris ; 

 aşezarea corectă în pagină: plasarea titlului şi folosirea alineatelor 

 ortografia şi punctuaţia: 

 scrierea cuvintelor care conţin pe “m” înainte de «  b »  sau « p » ; 

 scrierea cuvintelor care conţin diftongii : “oa, ea, ia, ie, ua, uă”; 

 scrierea corectă a cuvintelor care conţin “â” sau “î”; 

 scrierea corectă a ortogramelor “într-o” şi “într-un”; 

 Semnele de punctuaţie : punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, două puncte, virgula în enumerare ; 

 Scrierea funcţională : biletul, felicitarea ; 

 Copieri, transcrieri, dictări; 

 Scrierea imaginativă : -compunerea unor texte scurte ( 4-5 enunţuri) pe baza unui support vizual : un şir de ilustraţii, benzi 

desenate ; 

 Scrierea despre textul literar : furmularea în scris a răspunsurilor la întrebări, cu ajutorul învăţătorului ; 

3. Elemente de construcţie a comunicării : 

 Lexicul : -cuvântul ;                                                                                                                        STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ: 

- cuvinte cu sens asemănător ;                                                                                                                   

- cuvinte cu sens opus ;                                                                                        

 

 Fonetică : - sunetul şi litera ; 

- vocalele şi consoanele ; 

- scrierea şi pronunţarea cuvintelor care conţin diftongi; 

- scrierea cuvintelor care conţin litera “x”; 

- silaba şi despărţirea cuvintelor în silabe ; 

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 

OB. 
CADRU 

 

Criterii minimale de apreciere a progreselor 

1. S.1. Formulează răspunsuri la întrebări adresate de profesor 
S.2 Construieşte texte orale scurte pe baza unui suport vizual 

2. S.3 Redă prin cuvinte proprii conţinutul unui fragment dintr-un text citit 
S4. Exprimă propriile opinii şi gânduri în legătură cu fapte şi întâmplări 
cunoscute 

3. S5. Citeaşte în ritm propriu, în mod conştient, corect un text 

       4. S6. Aşează corect în pagină textele scrise, respectând scrierea cu alineate, 

spaţiul liber între cuvinte 
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Instrumente de evaluare: evaluare orală, evaluare scrisă, observarea sistematică,etc 

 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 

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

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

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