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”Tratează-i pe oameni
ca și cum ar fi ceea ce ar fi
trebuit să fie și ajută-i să
devină ceea ce sunt capabili
să fie.”

( J. Von Goethe)



Familia:
 este mediul natural de

dezvoltare al tuturor
copiilor;

 este primul mediu de
socializare şi de formare,

 este locul în care se
dezvoltă comportamente,
atitudini,

 este locul în care copilul
se simte în siguranţă,

 este acel mediu normal în
care personalitatea unui
copil, fie el cu sau fără
deficienţe, se dezvoltă
armonios sub toate
aspectele.

”Locul copilului este acasă.”



Doar împreună:



La vîrsta de 11 ani Iulian a mers la școală 
în clasa I:

• A studiat după 
curriculum 
modificat în baza 
planului individual 
de instruire până în 
clasa a VII-a, fiind 
însoțit de un cadru 
de sprijin și paralel 
frecventând 
Centrul de 
Resurse.



Rezultate atinse:  Cunoaște alfabetul
 Citește cuvinte monosilabice
Memorizează cuvintele vizual
 Cunoaște culorile, figurile 

geometrice, continentele
 Cunoaște numerele până la 100
 Calculează în limita lui 20
 Cunoaște computerul, singur, 

fară ajutor își selectează 
emisiunile preferate, jocurile, 
filmele, etc.



l-a ajutat să devină receptiv, descurcăreț,
sociabil, să-și facă o mulțime de prieteni.
Pe parcursul a opt ani colegii au cristalizat o
relaționare plină de înțeles.

Incluziunea în 
școală:



Cu suportul din 
partea echipei

KEYSTONE
s-a reușit:

• integrarea lui Iulian în mediul şcolar şi în cel social,
• schimbarea, în măsura posibilităţilor, la nivel local şi raional,

atitudinea faţă de copiii cu CES,
• instruirea cadrelor didactice în lucrul cu astfel de copii,
• elaborarea programelor individualizate de asistență,
• adaptarea Curriculum‐ului şcolar,
• crearea unui Centru de Suport Educaţional,
• oferirea asistenţei cadrului de sprijin şi altor copii cu CES din

instituţia noastră.



În așteptarea schimbării



”Fiecare persoană 
poate deveni un om util 

și poate contribui 
la prosperarea țării sale.”



VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!


