
 
 

 

 

Importanța planului de intervenție personalizat pentru învățământul special integrat 

 

Este necesar planul de intervenție personalizat în învățământul special integrat? 

Conform OMSCTS 5574 din 7 octombrie 2011 privind Organizarea serviciilor de sprijin 

educațional pentru copii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în 

învățământul de masă, la articolul 3 punctul K, planul de intervenție personalizat este un 

,,instrument de proiectare și implementare a activității educațional- terapeutice, utilizat pentru 

eficientizarea activității  de intervenție și atingerea finalităților prevăzute în planul de servicii 

individualizat’’( focalizat pe nevoile de dezvoltare ale copiilor/ elevilor/tinerilor cu cerințe 

educative speciale integrați în învățământul de masă).  

Dacă nu ar exista planul de intervenție personalizat (P.I.P.-ul), activitatea de intervenție a 

profesorului itinerant/ de sprijin în colaborare cu profesorul de la clasă, dar și cu celelate instituții 

implicate, nu ar mai fi validă. 

În primul rând : planul de intervenție personalizat se întocmește pe baza evaluărilor inițiale. 

Aceste evaluări inițiale, sunt de regulă adaptări ale evaluărilor cadrului didactic de la clasa unde 

este integrat elevul cu cerințe educative speciale. Pe baza acestor evaluări se stabilește 

dificultățile de învățare ale elevului respectiv. În urma depistării dificultăților de învățare și a 

nivelului de achiziții cognitive, se conturează strategia de intervenție. 

În al doilea rând: în realizarea planului de intervenție personalizat se utilizează obiective 

operaționale și activități de învățare adaptate, stabilite în colaborare cu profesorul de la clasa 

unde este integrat elevul. Astfel apare parteneriatul și negocierea proiectării în vederea asigurării 

sprijinul adecvat dezvoltării copiilor/elevilor cu cerințe educative speciale. 

În al treilea rând: strategia de intervenție se propune pe o perioadă limitată, de regulă un 

semenstru și este revizuită periodic în funcție de progresul/ regresul elevului integrat. Proiectarea 

planului de intervenție personalizat reflectă o bună cunoaștere a programei școlare, implică 

responsabilitate împărțită și centrare pe elev. 

Contra-argumente posibile: 

1. Planul de intervenție personalizat  nu este eficient, reprezintă încă un document birocratic 

de completat. Părerile sunt împărțite astfel, cadrele didactice care lucrează diferențiat, îl 

consideră util, iar cele care lucrează tradițional îl percep ca pe o supraîncarcare, o sarcină 



 
 

în plus de realizat. Aceasta percepție se extinde și la adaptarea planificărilor(unde 

profesorul de la clasă propune anumite obiective pentru elevul cu CES), a evaluărilor, a 

tezelor, etc. 

2. Planul de intervenție personalizat este realizat și utilizat numai de către profesorul 

itinerant/ de sprijin, iar implicarea cadrelor didactice  se relizează numai la nivel de 

semnătură. În acest caz eficiența acestui document este semnificativ diminuată deoarece 

profesorul itinerant/ de sprijn nu are acces la informațiile furnizate de cadrul didactic de 

la clasă. Din păcate datorită  nerespectării legislației în vigoare, această situație este 

foarte des întâlnită în sistemul de învățământ special integrat. 

3. Un al treilea contra-argument este acela că nu există o structură definită/ standard a 

planului de intervenție personalizat. Ca document școlar planul de intervenție 

personalizat are diferite forme, păstrând totuși borne stabile. În județul Prahova profesorii 

itineranți / de sprijin  nu lucrează pe același model de P.I.P., astfel la o eventuală evaluare 

calitativă, ar fi dificil de stabilit standarde minime de evaluare. 

Totuși planul de intervenție personalizat rămâne principalul instrument de lucru al 

profesorului itinerant/ de sprijin și ar trebui extins  și la nivelul învățământului de masă sub 

forma unui plan educațional de grup la aceiași clasă sau disciplină de studiu, pentru elevii care 

prezintă întârzieri în parcurgerea materiei. Probabil până la consolidarea învățământului special 

integrat planul de intervenție personalizat reperezintă o sursă de colaborare/ parteneriat între 

cadrul didactic de la școala integratoare, profesorul itinerant/ de sprijin, părinți și 

specialiști(logoped, consilier școlar, psiholog, asistent social). 

În concluzie planul de intervenție personalizată reprezintă un document școlar important 

pentru învățământul special integrat, care propune activități integrate pentru elevii cu cerințe 

educative speciale. 

 


