REGULAMENT
privind activitatea cadrului didactic de sprijin
din instituţiile de învăţăm ânt general
I. D ispoziţii generale
Prezentul R egulam ent stabileşte m odul de organizare şi desfăşurare a activităţii cadrului didactic de
sprijin din instituţiile de învăţăm ânt general.
Cadrul didactic de sprijin îşi desfăşoară activitatea în baza urm ătoarelor acte norm ative: Codului
Educaţiei al R epublicii M oldova N r.152 din 17 iulie 2014; H otărârea G uvernului nr.732 din 16.09.
2013 cu privire la Centrul Republican de A sistenţă P sihopedagogică şi Serviciile
raionale/m unicipale de asistenţă psihopedagogică; Reperele m etodologice privind activitatea
cadrului didactic de sprijin în instituţiile de învăţăm ânt general, Ordinul M inisterului Educaţiei,
Culturii şi Cercetării al R epublicii M oldova nr. 209 din 27 februarie 2018; Program ul de dezvoltare
al educaţiei incluzive în R epublica M oldova pentru anii 2011-2020, H otărârea de Guvern nr. 523
din 11 iulie 2011; Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 2020”,
Hotărârea de Guvern nr. 944 din 14noiem brie 2014; Program ul de D ezvoltare a Educaţiei Incluzive
pentru anii 2014-2020 al D irecţiei G enerale Educaţie, Tineret şi Sport a C onsiliului m unicipal
Chişinău, aprobat la 15 m ai 2014; M etodologia de organizare şi funcţionare a Centrului de resurse
pentru educaţia incluzivă din instituţia de învăţăm ânt, ordin em is de M inisterul Educaţiei nr. 100 din
26 februarie 2015; M etodologia de evaluare a dezvoltării copilului, aprobată de M inisterul
Educaţiei, nr.99 din 26 februarie 2015; Instrucţiunea de aplicare în educaţia tim purie a M etodologiei
de evaluare a dezvoltării copilului Ordinul M inisterului Educaţiei, C ulturii şi Cercetării al
Republicii M oldova nr. 343 din 22 m artie 2018; Program ul naţional de incluziune a persoanelor cu
dizabilităţi pentru anii 2017-2022, H otărârea G uvernului nr.723 din 08 septem brie 2017 etc.
Cadrul didactic de sprijin este o funcţie didactică de asistenţă educaţională individualizată a
copilului/elevului cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea asigurării incluziunii educaţionale şi a
progresului, în contextul potenţialului şi a particularităţilor individuale de dezvoltare ale acestuia.
A ctivitatea cadrului didactic de sprijin se realizează în conform itate cu prevederile norm ative
stabilite pentru personalul didactic din învăţăm ântul general, într-un interval zilnic de 7 ore,
respectiv 35 de ore săptăm ânal.
în exercitarea funcţiei, cadrul didactic de sprijin respectă urm ătoarele principii:
- interesul superior al copilului;
- nondiscrim inării;
- abordării individualizate;
- flexibilităţii;
- confidenţialităţii;
- cooperării şi parteneriatului socio-educaţional.
Cadrul didactic de sprijin se înscrie în lista de personal a instituţiei, care se aprobă, în m odul stabilit,
de către autoritatea publică locală de nivelul al doilea.

II. Scopul şi obiectivele activităţii cadrului didactic de sprijin
7.

8.

Scopul activităţii cadrului didactic de sprijin este dezvoltarea şi prom ovarea asistenţei educaţionale
a copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, asigurând progresul în dezvoltarea
copilului/elevului, com pensarea şi rem edierea dificultăţilor de învăţare.
O biectivele generale ale activităţii cadrului didactic de sprijin sunt:
a. acordarea suportului educaţional şi facilitarea incluziunii educaţionale a copiilor/elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale din instituţiile de învăţăm ânt general;
b. abilitarea copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale speciale pentru realizarea şi achiziţionarea
nivelurilor adecvate de com petenţe şcolare;
c. colaborarea cu cadrele didactice la clasă, alţi specialişti, părinţii/reprezentanţii legali ai
copilului/elevului, în scopul stabilirii m odalităţilor optim e de lucru cu copiii/elevii cu cerinţe
educaţionale speciale, în vederea realizării obiectivelor Planului educaţional individualizat.
III. Instituirea postului de cadru didactic de sprijin

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Instituirea postului de cadru didactic de sprijin se face prin decizia directorului instituţiei de
învăţăm ânt, la recom andarea Serviciului asistenţă psihopedagogică, în baza rezultatelor evaluării
com plexe a dezvoltării copilului.
N um ărul de posturi de cadru didactic de sprijin se stabileşte anual, în funcţie de num ărul de
copii/elevi cu cerinţe educaţionale speciale din instituţie, pentru care Serviciul de asistenţă
psihopedagogică a recom andat acest serviciu, în rezultatul evaluării com plexe a dezvoltării
copilului.
Num ărul de posturi de cadru didactic de sprijin, inclus în schem a de încadrare a personalului
instituţiei, se coordonează cu Serviciul de asistenţă psihopedagogică din cadrul Centrului psihosocio-pedagogic (A nexa nr. 1).
Cadrul didactic de sprijin este angajat în baza criteriilor de com petenţă profesională, conform
actelor norm ative de angajare a personalului didactic aprobate de M inisterul Educaţiei, Culturii şi
Cercetării.
în calitate de cadre didactice de sprijin sunt angajaţi absolvenţi ai învăţăm ântului superior, titulari ai
diplomei de licenţă/m aster în dom eniul ştiinţe ale educaţiei.
Cadrul didactic de sprijin trebuie să parcurgă, până a fi angajat sau pe parcursul prim ului an de
activitate în funcţia dată, un m odul de form are în dom eniul educaţiei incluzive, care să includă:
a. cadrul norm ativ privind drepturile copilului şi protecţia acestora;
b. politicile naţionale şi internaţionale privind accesul la educaţie al copiilor/elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale;
c. cadrul m etodologic de dezvoltare a educaţiei incluzive;
d. particularităţile de vârstă şi individuale ale dezvoltării copiilor;
e. psihopedagogia cerinţelor educaţionale speciale;
f. tehnologii specifice de predare-învăţare-evaluare pentru diferite categorii de copii/elevi cu
cerinţe educaţionale speciale;
g. m odalităţi de adaptare, flexibilizare, diferenţiere de curriculum pentru copiii/elevii cu cerinţe
educaţionale speciale;
h. tehnologii de elaborare/adaptare a m aterialelor didactice şi m odalităţi de utilizare a acestora;
i. aspecte ale m anagem entului grupei/clasei în cazul copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale;
j. oportunităţi de colaborare şi m odalităţi de sprijin pentru fam iliile copiilor/elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale;
k. reţele de organizaţii, instituţii, specialişti care pot acorda servicii de suport copiilor/elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale, etc.
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IV. Atribuţii şi responsabilităţi ale cadrului didactic de sprijin
14. A tribuţiile şi responsabilităţile cadrului didactic de sprijin sunt orientate spre asigurarea realizării
obiectivelor stipulate în pct. 7 şi se stabilesc în Fişa postului, care se aprobă de către directorul
instituţiei de învăţăm ânt (A nexa nr. 2).
15. A tribuţiile şi responsabilităţile cadrului didactic de sprijin privind acordarea suportului educaţional
şi facilitatea incluziunii şcolare a copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de
învăţăm ânt general sunt:
a. participă în com un cu cadrele didactice la discipline şcolare şi/sau alţi specialişti la:
- elaborarea şi realizarea Planului educaţional individualizat;
- realizarea adaptărilor în procesul educaţional adecvate nivelului şi particularităţilor individuale
de dezvoltare ale copilului/elevului cu cerinţele educaţionale speciale;
- evaluarea rezultatelor aplicării program elor curriculare m odificate;
- m onitorizarea progresului în dezvoltarea copilului/elevului;
- evaluarea, revizuirea şi actualizarea Planului educaţional individualizat.
b. propune şi realizează m ateriale didactice individualizate în funcţie de dificultăţile de învăţare ale
copiilor/elevilor asistaţi;
c. elaborează şi im plem entează strategii de suport individualizat pentru copiii/elevii asistaţi,
identifică resursele necesare şi adecvate realizării acestora;
d. m onitorizează eficienţa strategiilor de asistenţă individualizată a copililor/elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale şi propune, după caz, m odificarea acestora.
16. A tribuţiile şi responsabilităţile cadrului didactic de sprijin privind abilitarea copiilor/elevilor pentru
realizarea şi achiziţionarea de com petenţe adecvate potenţialului fiecăruia:
a. asistă copilul/elevul cu cerinţe educaţionale speciale la activităţi/lecţii şi în afara acestora;
b. realizează activităţi de asistenţă educaţională, individuale sau în grup;
c. desfăşoară, după caz, activităţi de tip ocupaţional, individuale sau în grup;
d. m onitorizează şi înregistrează progresul în dezvoltarea copiilor/elevilor asistaţi;
e. identifică şi recom andă tehnologii educaţionale care facilitează procesul de achiziţionare a
com petenţelor şcolare de către copiii/elevii asistaţi.
17. A tribuţiile şi responsabilităţile cadrului didactic de sprijin privind colaborarea cu cadrele didactice la
discipline şcolare, alţi specialişti, părinţii/reprezentanţii legali asistaţi, în scopul realizării
obiectivelor Planului educaţional individualizat:
a. colaborează cu cadrele didactice la discipline şcolare, alţi specialişti pentru realizarea
obiectivelor din Planul educaţional individualizat şi stabilirea m odalităţilor concrete de lucru cu
copiii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale;
b. colaborează cu specialiştii care realizează asistenţă specializată şi/sau terapii specifice de
dezvoltare, în vederea realizării obiectivelor Planului educaţional individualizat;
c. colaborează cu copiii/elevii şi cu părinţii/reprezentanţii legali în procesul de elaborare a
Planului educaţional individualizat;
d. adaptează strategiile pe care le utilizează în asistenţa copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale, în conform itate cu recom andările psihologului, cadrului didactic la grupă/clasă, altor
specialişti;
e. coordonează activitatea C entrului de resurse pentru educaţia incluzivă din instituţie, în cazul
desem nării de către directorul instituţiei în calitate de coordonator al C entrului de resurse pentru
educaţia incluzivă.
18. Atribuţiile cadrului didactic de sprijin privind prom ovarea educaţiei incluzive şi a beneficiilor
acesteia pentru dezvoltarea copiilor sunt:
a. prezintă, la solicitarea Serviciului m unicipal de asistenţă psihopedagogică sau a Comisiei
m ultidisciplinare intraşcolare, inform aţii privind asistenţa copiilor/elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale, în cadrul program elor de inform are/form are a cadrelor didactice în
problem e de educaţie incluzivă, la nivel de m unicipiu şi instituţie;

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

b. perfectează şi distribuie m ateriale inform ative privind beneficiile asistenţei copiilor/elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale în asigurarea incluziunii educaţionale;
c. publică articole, participă în activitatea grupurilor de prom otori ai educaţiei incluzive la nivel de
com unitate, iar la indicaţia superiorilor - la em isiuni radio, TV cu tem atica educaţiei incluzive.
Cadrul didactic de sprijin organizează activităţile de asistenţă educaţională, având ca bază:
a. potenţialul şi necesităţile copilului/elevului;
b. obiectivele Planului educaţional individualizat;
c. rezultatele evaluărilor curente;
d. inform aţiile parvenite de la cadrele didactice, alţi specialişti, de la copii/elevi,
părinţi/reprezentanţii legali.
A ctivitatea cadrului didactic de sprijin cu referire la asistenţa copiilor/elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale include urm ătoarele form e de lucru:
a. participarea, în calitate de consultant al copilului şi/sau co-participant, la activităţi/ore
desfăşurate la clasă de către cadrele didactice;
b. prestarea serviciilor de suport în afara lecţiilor în Centrul de resurse pentru educaţia incluzivă
sau alte locaţii din instituţia de învăţăm ânt.
Cadrul didactic de sprijin planifică orele de asistenţă a copilului/elevului cu cerinţe educaţionale
speciale pentru acordarea suportului la activităţi/lecţii şi a suportului în cadrul Centrului de resurse
pentru educaţia incluzivă în dependenţă de recom andările Serviciului raional/m unicipal de asistenţă
psihopedagogică, stipulările din Planul educaţional individualizat, sub m onitorizarea şi aprobarea
Com isiei m ultidisciplinare intraşcolare.
Cadrul didactic de sprijin elaborează, coordonează cu C om isia m ultidisciplinară intraşcolară şi
prezintă conducerii spre aprobare, în m odul stabilit de instituţie, planuri de activitate
(anuale/sem estriale, lunare), planifică zilnic activităţile de suport pentru copii/elevi (planul
activităţilor de suport).
Cadrul didactic de sprijin elaborează şi prezintă conducerii instituţiei de învăţăm ânt şi Serviciului de
asistenţă psihopedagogică, planul/raport de activitate (anual/sem estrial).
Cadrul didactic de sprijin prezintă, la solicitare, Consiliului profesoral, Consiliului de adm inistraţie
al instituţiei, C om isiei m ultidisciplinare intraşcolare şi Serviciului de asistenţă psihopedagogică,
spre exam inare, rapoarte de activitate, analize ale im pactului asistenţei prestate în dezvoltarea
copiilor asistaţi.
Cadrul didactic de sprijin perfectează şi prezintă, la solicitarea conducerii instituţiei şi Serviciului de
asistenţă psihopedagogică, inform aţii tem atice, rapoarte statistice, în contextul atribuţiilor şi
responsabilităţilor de funcţie.
Proiectarea activităţilor curente se face cu luarea în considerare a dem ersurilor m etodologice
realizate în procesul predării m ateriilor concrete în clasa în care învaţă elevul asistat, ţinând cont de
potenţialul şi particularităţile individuale de dezvoltare ale acestuia.
Planul anual de activitate al cadrului didactic de sprijin include activităţi vizând:
a. organizarea şi proiectarea activităţii;
b. organizarea şi realizarea activităţilor de suport educaţional;
c. realizarea Planului educaţional individualizat;
d. evaluarea progresului şcolar al copiilor asistaţi;
e. coordonarea activităţii C entrului de resurse pentru educaţia incluzivă;
f. dezvoltarea profesională;
g. dezvoltarea parteneriatelor socio-educaţionale;
h. prom ovarea educaţiei incluzive la nivel de com unitate.
Cadrul didactic de sprijin, în com un cu specialiştii care asistă copilul, elaborează şi realizează planul
săptăm ânal de asistenţă pentru fiecare copil, în care se indică, ziua, form ele de asistenţă, prestatorul,
şi tim pul desfăşurării (A nexa nr. 3). Planul activităţilor săptăm ânale de asistenţă a copilului cu
cerinţe educaţionale speciale se coordonează cu preşedintele Com isiei m ultidisciplinare intraşcolare.
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29. Planificarea şi realizarea asistenţei copiilor cu cerinţe educaţionale speciale v a întruni urm ătoarele
cerinţe:
a. adecvat cerinţelor educaţionale speciale ale copilului;
b. în conform itate cu Planul educaţional individualizat;
c. abordarea sistem ică şi m ultidisciplinară;
d. coerenţa, coordonarea acţiunilor specialiştilor im plicaţi;
e. asigurarea continuităţii procesului educaţional în context form al şi non-form al.
30. Cadrul didactic de sprijin este responsabil de propria dezvoltare profesională continuă, în scopul
inform ării asupra tendinţelor m odem e în abordarea copilului cu cerinţe educaţionale speciale şi
asistenţa lui, utilizării celor m ai noi şi adecvate tehnologii didactice, care să asigure valorificarea
m axim ă a potenţialului copilului şi dezvoltarea lui generală.
31. Cadrul didactic de sprijin beneficiază de program e de form are continuă în dom eniul educaţiei
incluzive, organizate de Serviciul raional/m unicipal de asistenţă psihopedagogică, M inisterul
Educaţiei, Culturii şi C ercetării, de alte instituţii autorizate;
32. Cadrul didactic de sprijin poate solicita, în conform itate cu reglem entările M inisterului Educaţiei,
Culturii şi C ercetării încadrarea în atestarea pentru conferirea/confirm area gradelor didactice,
înaintând cererea pentru conferirea gradului didactic, în funcţia de cadru didactic de sprijin.
V. A sistarea copilului cu cerinţe educaţionale speciale la lecţii
33. A sistarea copilului de către cadrul didactic de sprijin la lecţii se va realiza cu respectarea
urm ătoarelor etape:
a. analiza Planului educaţional individualizat, precizarea com petenţelor copilului la m ateria de
studiu;
b. cooperarea cu cadrul didactic la clasă;
c. identificarea tehnologiilor de lucru la clasă;
d. elaborarea planului de asistare (A nexa nr. 4);
e. pregătirea/elaborarea/adaptarea m aterialelor de învăţare, pentru lucrul cu copilul;
f. asistarea propriu-zisă;
g. identificarea necesităţilor de suport educaţional post-asistenţă la lecţie;
h. realizarea activităţilor pentru consolidarea com petenţelor achiziţionate.
34. Cadrul didactic de sprijin planifică şi realizează activităţi post-asistenţă la lecţie:
a. actualizarea/precizarea program elor de suport pentru copil;
b. com unicarea continuă cu învăţătorul/profesorul la clasă;
c. convocarea, la necesitate, a echipei pentru elaborarea Planului educaţional individualizat;
d. inform area, consilierea educaţională a părinţilor;
e. referirea către servicii specializate.
VI. Servicii prestate de către cadrul didactic de sprijin
copilului cu cerinţe educaţionale speciale în afara lecţiilor
35. A ctivitatea de asistenţă a copilului, prestată de către cadrul didactic de sprijin în afara lecţiilor,
inclusiv în Centrul de resurse pentru educaţia incluzivă vizează:
a. asistenţă educaţională (individuală şi/sau în grup);
b. activităţi cu elem ente de terapii ocupaţionale (ludo-, ergo-, art-terapii etc.);
c. activităţi de socializare, dezvoltarea deprinderilor de autoadm inistrare.
36. A ctivitatea cadrului didactic de sprijin în asistenţa copilului în afara lecţiilor se organizează prin
activităţi 1:1 sau în grup, pentru:
a. dezvoltarea com petenţelor şi abilităţilor de învăţare;
b. însuşirea m ateriei la diverse discipline de studiu la care copiii atestă dificultăţi de învăţare;
c. recuperarea unor lacune în învăţare;
d. pregătirea pentru viaţa independentă.

VII. Documentaţia cadrului didactic de sprijin
37. Cadrul didactic de sprijin perfectează şi gestionează docum entaţia ce vizează:
a. asistenţa copilului;
b. activitatea C entrului de resurse pentru educaţia incluzivă, în cazul când îi sunt delegate
responsabilităţile respective.
38. Docum entaţia cadrului didactic de sprijin include:
a. actele norm ative în dom eniul educaţiei incluzive: m ateriale m etodologice privind activitatea
cadrului didactic de sprijin şi a C entrului de resurse pentru educaţia incluzivă;
b. planuri de activitate;
c. rapoarte de activitate;
d. registrul de evidenţă a copiilor asistaţi;
e. dosarele copiilor asistaţi;
f. registrul echipam entelor/m obilierului, literaturii din Centrul de resurse pentru educaţia incluzivă;
g. m ape cu m ateriale didactice pentru copii;
39. Docum entaţia privind activitatea Centrului de resurse pentru educaţia incluzivă se perfectează în
conform itate cu M etodologia de organizare şi funcţionare a C entrului de R esurse pentru Educaţia
Incluzivă în instituţiile de învăţăm ânt preuniversitar, aprobată prin O rdinul m inisterului nr. 100 din
26 februarie 2015.
VIII. D ispoziţii finale
40. Prevederile R egulam entului, privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituţiile de
învăţăm ânt general, din m un. Chişinău, sunt obligatorii pentru aplicare de către toate cadrele
didactice de sprijin din instituţiile de învăţăm ânt general, precum şi de toţi subiecţii im plicaţi în
organizarea, m onitorizarea şi evaluarea activităţii cadrului didactic de sprijin.
41. în raport cu m odificările intervenite în actele norm ative în vigoare, prezentele Reglem entări se
m odifică corespunzător.
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la nr.

Anexa nr. 1
2018

din

M ecanism ul de determ inare a norm ei didactice a cadrului didactic de sprijin

Coordonat:

A probat:

Ş ef SAP din cadrul CPSP

D irectorul instituţiei

20

20

Instituţia de în v ă ţă m â n t____________________________________
L ista copiilor/elevilor care necesită asistenţa cadrului didactic de sprijin
Nr. N um ele, prenum ele elevului

C lasa

Categoria cerinţei educaţionale
speciale (CES)

G radul de dizabilitate
(m ediu/accentuat/
sever)

N um ăr de copii cu cerinţe educaţionale speciale care necesită cadru didactic de
sprijin (Nces) şi/sau (grad de dizabilitate m ediu)
N um ăr de copii cu dizabilităţi accentuate/severe (Ndas)
N orm a pentru cadrul didactic de sprijin (N orm a cds)*

N orm acds=

+— 5

=

NOTA: N orm a didactică pentru CDS se calculează, în conform itate cu prevederile HG nr. 351 din 29
mai 2012, după cum urm ează: 1 norm ă pentru 10 copii cu cerinţe educaţionale speciale (grad de
dizabilitate m ediu); 1 norm ă pentru 5 copii cu dizabilităţi accentuate/severe.
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Anexa nr. 2
APROBAT
D irector

L.Ş. „____ ” _________________ 20__
FIŞA PO ST U L U I (TIP)
A CAD R U LU I D ID A C T IC DE SPR IJIN DIN IN ST IT U Ţ IIL E D E ÎN V Ă Ţ Ă M Â N T G ENER AL
C apitolul I. D ispoziţii generale
Instituţia de învăţăm ânt g e n e r a l:________________________________________________________ _
D enum irea funcţiei: cadru didactic de sprijin
N ivelul de salarizare: salariu de bază, sporuri, prem ii, adaosuri la salariu, conform legislaţiei în vigoare.
C apitolul II. D escrierea postului
Scopul general al funcţiei:
A cordarea suportului educaţional şi facilitarea incluziunii şcolare a copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale în instituţiile de învăţăm ânt general.
Sarcina de bază:
D ezvoltarea şi prom ovarea activităţilor de suport educaţional care să asigure dim inuarea/com pensarea şi
rem edierea dificultăţilor de învăţare de ordin structural, organizatoric, em oţional sau de altă natură ale
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
A tribuţiile postului:
1. Participarea, în com un cu adm inistraţia instituţiei, C om isia m ultidisciplinară intraşcolară, alţi
specialişti (asistentul social com unitar, m edicul de fam ilie), la analiza situaţiei copiilor, în scopul
identificării celor care necesită suport educaţional pentru depăşirea dificultăţilor de învăţare.
2. Planificarea activităţii referitoare la suportul educaţional acordat copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale, incluşi în instituţia de învăţăm ânt general (planuri anuale/sem estriale, zilnice).
3. Participarea, în com un cu C om isia m ultidisciplinară intraşcolară, cu învăţătorii/cadrele didactice pe
discipline şcolare, alţi.specialişti la:
- elaborarea Planului educaţional individualizat şi realizarea acestuia;
- realizarea adaptărilor în procesul educaţional adecvate nivelului de dezvoltare a copilului cu
cerinţe educaţionale speciale;
- evaluarea rezultatelor aplicării program elor curriculare m odificate;
- evaluarea, revizuirea şi actualizarea Planului educaţional individualizat.
4. C olaborarea cu învăţătorii/cadrele didactice pe discipline şcolare, alţi specialişti în scopul realizării
obiectivelor din Planul educaţional individualizat şi stabilirea m odalităţilor concrete de lucru cu
copiii cu cerinţe educaţionale speciale.
5. Elaborarea, în com un cu învăţătorii/cadrele didactice la clasă, şi im plem entarea strategiilor de
sprijin în toate ariile curriculare.
6. Identificarea resurselor necesare şi adecvate realizării activităţilor de suport educaţional.
7. R ealizarea activităţilor de asistenţă educaţională, individuale sau în grup, sprijinirea copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale în pregătirea tem elor pentru acasă.
8. O rganizarea şi prom ovarea activităţilor de prevenire a eşecului şcolar al copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale.
9. Colaborarea cu specialiştii care realizează asistenţă specializată şi/sau terapii specifice de
dezvoltare, în vederea realizării obiectivelor Planului educaţional individualizat.
10. Realizarea, după caz, a activităţilor de tip ocupaţional, individuale sau în grup.
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11. Elaborarea şi aplicarea m aterialelor didactice de suport individualizat, în funcţie de dificultăţile de
învăţare ale elevilor.
12. C oordonarea activităţii C entrului de resurse pentru educaţia incluzivă:
- elaborarea şi înaintarea spre aprobare direcţiei instituţiei a planului şi orarului de activitate a
Centrului de resurse pentru educaţia incluzivă;
- realizarea activităţilor cu copiii, individuale sau în grup;
- perfectarea docum entaţiei C entrului de resurse pentru educaţia incluzivă.
13. A cordarea consultanţei şi colaborarea cu fam iliile copiilor care beneficiază de serviciile cadrului
didactic de sprijin.
14. Prezentarea, la solicitarea Serviciului de asistenţă psihopedagogică sau a C om isiei m ultidisciplinare
intraşcolare, a inform aţiilor privind bunele practici în asistenţa copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale, în cadrul program elor de inform are/form are a cadrelor didactice în problem e de educaţie
incluzivă, la nivel de raion şi instituţie.
15. Perfectarea (întocm irea, actualizarea, evidenţa) docum entaţiei privind suportul educaţional realizat
(registrul de evidenţă a copiilor şi a activităţilor realizate, fişe, teste etc.).
16. Com pletarea periodică a Fişei de observaţie a copilului asistat în Centrul de resurse pentru educaţia
incluzivă.
17. Participarea, în calitate de observator, consultant, co-participant, la orele de predare/activităţile
desfăşurate la clasă de către învăţători/profesori.
18. A naliza eficienţei, im pactului activităţilor de suport educaţional asupra dezvoltării copilului;
efectuarea evaluării periodice a progresului înregistrat de către copii.
19. Participarea, în lim itele com petenţelor, în activităţi de evaluare a calităţii educaţiei incluzive în
instituţia de învăţăm ânt general.
20. întocm irea şi prezentarea în C onsiliul profesoral, în C onsiliul de adm inistraţie, în alte instanţe a
rapoartelor de activitate (sem estriale, anuale, tem atice).
21. M edierea contactelor între instituţia de învăţăm ânt şi instituţiile de specialitate care contribuie la
incluziunea cu succes a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
22. Studierea, prom ovarea şi aplicarea experienţei avansate în dom eniu.
23. Realizarea activităţilor periodice de inform are şi sensibilizare a opiniei publice în dom eniul
protecţiei drepturilor copilului, educaţiei incluzive.
24. îndeplinirea altor sarcini care derivă din atribuţiile de bază ale cadrului didactic de sprijin.
Responsabilităţi:
1. Respectarea, în activitate, a principiilor:
- interesului superior al copilului;
- nondiscrim inării;
- acordării suportului calitativ şi calificat;
- flexibilităţii;
- confidenţialităţii;
- cooperării şi parteneriatului.
2. Respectarea actelor norm ative în vigoare, dispoziţiilor conducerii instituţiei.
3. Respectarea R egulam entului intern al instituţiei;
4. R ealizarea atribuţiilor de funcţie în condiţii de calitate şi eficienţă.
5. A sigurarea veridicităţii şi corectitudinii inform aţiilor (rezultate ale evaluărilor, recom andări)
referitoare la copilul asistat.
6. U tilizarea adecvată a strategiilor didactice pentru a asigura progres în dezvoltarea copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale.
7. C oordonarea eficientă a activităţii C entrului de resurse pentru educaţia incluzivă.
8. A m enajarea spaţiului (spaţiilor) de desfăşurare a activităţii, în vederea creării unei am bianţe optime
pentru realizarea atribuţiilor stabilite.
9. C om pletarea şi m enţinerea în ordine a docum entaţiei.

10. D ezvoltarea continua a com petenţelor profesionale.
11. Respectarea regulilor de securitate a vieţii şi sănătăţii copiilor, de securitate a m uncii prevăzute de
legislaţia în vigoare.
12. Păstrarea bunurilor m ateriale utilizate.
Drepturi:
1. Solicitarea, prin coordonare cu învăţătorul/dirigintele, de la părinţii copilului sau de la alte cadre
didactice, a diferitor inform aţii ce ţin de dom eniul de com petenţă (starea de sănătate,
com portam entul, progresul şcolar, m ediul socio-fam ilial, efectele acţiunilor de suport educaţional
etc.).
2. Selectarea şi aplicarea tehnologiilor de suport educaţional.
3. A sistarea la orice activitate în care este im plicat copilul asistat.
4. R eferirea copiilor pentru exam inare de către C om isia m ultidisciplinară intraşcolară.
5. Solicitarea de la adm inistraţia instituţiei a:
- referirii copiilor pentru evaluare com plexă şi m ultidisciplinară în cadrul Serviciul raional/m unicipal
de asistenţă psihopedagogică;
- sesizării autorităţilor şi serviciilor com unitare (asistentul social, m edicul de fam ilie, poliţistul de
sector) cu privire la problem ele care vizează copiii asistaţi şi fam iliile acestora;
- procurării de inventar, echipam ente, literatură de specialitate, altor dotări necesare lucrului cu copiii
cu cerinţe educaţionale speciale.
6. U tilizarea resurselor instituţionale în realizarea activităţilor de suport educaţional.
7. Participarea la conferinţe, sem inare, ateliere, alte activităţi m etodice cu tem atică în dom eniul de
referinţă; încadrarea periodică în stagii de form are continuă în dom eniu.
Cui îi raportează titularul postului:
Cadrul didactic de sprijin îi raportează directorului instituţiei de învăţăm ânt, preşedintelui Centrului de
resurse pentru educaţia incluzivă, la solicitare Serviciului de asistenţă psihopedagigică.
Cine îl substituie:
A tribuţiile cadrului didactic de sprijin pot fi exercitate, tem porar, în caz de necesitate, prin dispoziţia
directorului instituţiei, de un psihopedagog, psiholog şcolar sau un alt cadru didactic.
Cooperarea internă:
- cu m em brii C entrului de resurse pentru educaţia incluzivă;
- cu învăţători i/diriginţii;
- cu cadrele didactice pe discipline şcolare;
- cu psihologul;
- cu psihopedagogul
- cu asistentul m edical.
C ooperarea externă:
- cu Serviciul de asistenţă psihopedagogică;
- cu prestatorii de servicii com unitare;
- cu părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor asistaţi;
- cu organizaţii neguvernam entale cu activitate în dom eniu.
M ijloacele de lucru/echipam entul utilizate:
- legislaţia învăţăm ântului (legi, acte norm ative, dispoziţii oficiale);
- anuare, m ateriale m etodice şi inform ative în dom eniul educaţiei incluzive;
- instrum ente de evaluare/testare;
- diferite chestionare;

- presă periodică din dom eniu;
- com puter, im prim antă, internet etc.
Condiţiile de muncă:
1. Regim de m uncă: 35 de ore/săptăm ână.
2. Activitate în clasa în care este inclus/ sunt incluşi copiii cu cerinţe educaţionale speciale, în Centrul
de resurse pentru educaţia incluzivă.
C apitolul III. C erinţele postului faţă de persoană
Studii: superioare, de licenţă în dom eniul ştiinţe ale educaţiei.
E xperienţă profesională: m inim um 3 ani de activitate pedagogică în instituţiile de învăţăm ânt general.
Cunoştinţe:
1. cunoaşterea legislaţiei în dom eniu;
2. cunoaşterea dom eniilor învăţăm ântului prim ar şi secundar general, extraşcolar;
3. cunoaşterea politicilor, a practicilor pozitive naţionale şi internaţionale în dom eniul asistenţei
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;
4. cunoştinţe de utilizare a calculatorului: W ord, Internet, Pow erPoint.
Abilităţi: planificare, organizare, prezentare, instruire, m otivare, m obilizare de sine, soluţionare de
problem e, aplanare de conflicte, com unicare eficientă.
Atitudini/com portam ente: respect faţă de oam eni, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,
rezistentă la efort şi stres, adaptare la sarcini de lucru schim bătoare, em patie şi receptivitate, tendinţă
spre dezvoltare profesională continuă.

întocm ită de:
Num e, p ren u m e_____________________________
F u n c ţia _____________________________________
S em n ătu ra __________________________________

Luată la cunoştinţă de către titularul funcţiei:
N um e, prenum e

___________________________

Funcţia_________ ____________________________
Sem nătura

__________________________
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Coordonat: Preşedintele
C om isiei m ultidisciplinare
intraşcolare:

20
Planul săptăm ânal de asistenţă a copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale speciale
Instituţia de în v ă ţă m â n t___________________________________________
Cadrul didactic de sp r ijin __________________________________________
S em estru l_______, anul de s tu d ii___________________________________
O ra
Z ilele
săptăm ânii

A sistarea/
însoţirea la
activităţi/ore

A sistenţă
educaţională în
C entrul de resurse
pentru educaţia
incluzivă

Suport în
pregătirea
tem elor
pentru acasă

Activităţi
ocupaţionale

C opii/elevi
Luni
M arţi
M iercuri
Joi
Vineri
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Anexa nr. 4
2018

Structura-m odel a P lanului de asistenţă la activităţi/ore a copilului/elevului cu cerinţe
educaţionale speciale de către cadrul d idactic de sprijin
Num e, prenum e copilului/elevului:
A ctivitatea/D isciplina şcolară
Clasa
Data
Cadrul didactic la grupă/clasa
Tem a activităţii/Subiectul lecţiei
Tipul lecţiei
Obiective de referinţă (pentru copilul asistat):
Subcom petenţe (pentru elevul asistat):

1.
2.
Obiective operaţionale (pentru copilul/elevul asistat):

1.

2

.

3.
4.

E tapele
activităţii/lecţiei
E vocarea *

A ctivităţi cu copilul /elevul

Realizarea sensului

Extinderea

Evaluarea lecţiei

13

