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INSTRUCŢIUNI 

Privind aplicarea planului – cadru de învăţământ tehnologic special 
 

1. Prezentul plan – cadru de învăţământ tehnologic special se aplică de către toate 
unităţile de învăţământ special şi şcolile de masă integratoare. 
 

2. Terapiile specifice se aplică la învăţământul tehnologic special, la clasele a IX-a – a 
XI-a şi cuprind: 
    - terapia tulburărilor de limbaj; 
    - îmbogăţirea şi vehicularea vocabularului de specialitate; 
    - cultura fizică medicală şi kinetoterapie; 
    - orientarea spaţială şi mobilitatea; 
    - activitatea de independenţă socială; 
    - activitatea de audiologie educaţională şi audiologie tehnică; 
    - structurarea şi compensarea limbajului; 
   - terapia tulburărilor de comportament. 
 

3. Numărul de ore de la disciplinele FIZICĂ şi CHIMIE se flexibilizează în favoarea 
unei discipline sau alta în funcţie de profilul pregătirii profesionale. 
Exemplu: pentru profilul INDUSTRIE ALIMENTARĂ 
VARIANTA I: FIZICĂ  = 1 oră – clasa a IX-a; 
              CHIMIE = 2 ore – clasa a IX-a; 
VARIANTA II: FIZICĂ  = 0 ore – clasa a X-a; 
              CHIMIE = 2 ore – clasa a X-a; 
Plaja orară o stabileşte Consiliul pentru Curriculum al şcolii şi se aprobă de către 
Consiliul Profesoral. 
 

4. Cele 2 ore de la “Arte” se pot împărţi sau repartiza în funcţie de tipul şi gradul 
deficienţei de care suferă elevii din clasă. 
Exemplu: pentru deficienţii de vedere: 
VARIANTA I: EDUCAŢIE MUZICALĂ  = 2 ore – clasa a IX-a; 
              EDUCAŢIE PLASTICĂ = 0 ore – clasa a IX-a; 
VARIANTA II: EDUCAŢIE MUZICALĂ    = 1 oră – clasa a IX-a; 
              EDUCAŢIE PLASTICĂ = 1 oră – clasa a IX-a; 
 

5. Aria “Tehnologii” acoperă ca număr de ore şi conţinut toate modulele de la liceele 
tehnologice de masă, clasele a IX-a şi a X-a, iar numărul de ore de instruire practică se 
măreşte.   
 

6. Terapiile specifice se realizează NUMAI cu elevii care mai au nevoie de asistenţă 
psihoterapeutică şi se selectează în funcţie de tipul şi gradul deficienţei. Se lucrează cu 
grupă formată din 2-3 elevi. 
 

7. Psihodiagnoza este o oră pe săptămână şi vizează aspectele psihoterapeutice, 
educaţionale şi psihopedagogice ale clasei ca grup şcolar. 
 

8. Absolvenţii clasei a XI-a învăţământ tehnologic special vor primi certificat de 
competenţe de nivelul 2 de pregătire în specialitate. 
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9. Disciplinele cu * se pot flexibiliza în funcţie de profilul pregătirii, specialitatea, 
precum şi de tipul şi gradul deficienţei. 
 

10. Absolventul clasei a VIII-a, învăţământ special urmează ”Traseul profesional al 
elevului cu deficienţe” anexat prezentului ordin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


