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Plan de intervenție personalizat pentru un elev cu tulburări de scris/citit
Prof. ing. Al Sakban Lavinia
Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Constanta
I Corelarea între obiective şi conţinuturi specifice
În scopul elaborării de instrumente de lucru diferențiate pentru un elev cu tulburări de
scris/citit se evidențiază corelarea între obiective şi conţinuturi specifice unităţii de învăţare,
în cazul nostru .
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II Construirea unui instrument de lucru diferenţiat pentru pe unitatea de învăţare
Instalaţii auxiliare ale motorului cu ardere internă, tema: Instalația de răcire, realizând
corelaţia obiectiv-conţinut-metodă.
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Se utilizează următoarea structură:
1.Titlul (tipul instrumentului) FIŞĂ DE DOCUMENTARE
2. Unitatea de învățare Instalaţii auxiliare ale motorului cu ardere internă
3. Tema: Instalaţia de răcire
4. Obiective operaţionale (pentru elevul NA care prezintă tulburări de scris/citit se va
urmări atingerea obiectivelor 1,3 şi 8, precum şi gradul de implicare)
O.1
O.2.
O.3.
O.4.
O.5.
O.6.
O.7.
O.8

să indice elementele componente ale instalaţiei de răcire *
să utilizeze documentaţia tehnică pentru localizarea elementelor componente în
cadrul instalaţiei de răcire;
să precizeze rolul instalaţiei de răcire în funcţionarea automobilului;*
să specifice rolul componentelor în cadrul instalaţiei de răcire;
să utilizeze documentaţia tehnică pentru explicarea principiilor de funcţionare;
să aleagă documentaţia necesară executării operaţiilor de demontare / montare;
să execute operaţii de demontare / montare a componentelor sistemelor
Să coreleze munca personală cu cea a echpei din care face parte*

1. Metode: conversaţia, explicaţia, lucrul pe grupe. Clasa se împarte în 3 grupe,fiecare
grupă primeşte o fişă de lucru (aceeaşi) , li se cere să citească fişa si să extragă
informaţiile legate de:
- rolul instalaţiei şi moduri de răcire secundare pt. gr.1
- clasificarea instalaţilor de răcire pt. gr2
- compunerea instalaţiilor de răcire pt.gr.3.
Apoi se recompun grupele astfel încât în fiecare grupă nou formată să existe minim
doi elevi din grupele 1, 2, 3. Un elev din fostul grup 1 explică colegilor de grupă rolul
instalaţiei de răcire, altul îl completează dacă e cazul, apoi un reprezentant al fostei
gr.2 prezintă tipurile de instalaţii. Toţi elevii participă la discuţii, pun întrebări,
răspund.
2. Conținutul instrumentului de lucru
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FIŞĂ DE DOCUMENTARE - Instalaţia de răcire

Definiţie:

Instalaţia de răcire are rolul de a asigura o temperatură
optimă de funcţionare a motorului, prin evacuarea unei cantităţi
de căldură.

Alte funcţiuni ale instalaţiei de răcire:
 răcirea suplimentară a uleiului din instalaţia de ungere
 încălzirea aerului necesar instalaţiei de climatizare
Clasificarea instalaţiilor de răcire
.

După modul de circulaţie al lichidului se deosebesc:


instalaţii de răcire cu circulaţie forţată a lichidului (normală şi sub presiune)
Instalaţia este normală dacă presiunea în circuitul de lichid este egală cu presiunea
mediului ambiant. Instalaţia este sub presiune dacă presiunea în circuitul de lichid este mai
mare decât presiunea atmosferică.
Compunere:
La instalaţiile de răcire cu lichid transferul de căldură către mediul ambiant se
realizează prin intermediul uni lichid. Această instalaţie este alcătuită din două circuite:
 Circuitul de lichid cuprinde totalitatea elementelor are participă la transportul căldurii
de la cilindru la radiator (cămaşa de apă a cilindrilor, conductele, radiatorul, pompa de
apă, organele de reglaj).
 Circuitul de aer cuprinde totalitatea elementelor care participă la difuziunea căldurii
în aer (radiator, ventilator, organe de reglaj etc.).
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III Realizarea unui instrument de evaluare particularizat pentru elevul cu tulburări
de scris/citit, pe o unitate de învăţare (realizând corelaţia obiectiv-conţinut-metodă:
1. Unitatea de învățare Instalaţii auxiliare ale motorului cu ardere internă
2. Tema Instalaţia de răcire
3. Obiectiv/e de evaluare pentru elevul NA, care prezintă tulburări de scris/citit
-

să indice elementele componente ale instalaţiei de răcire

-

să localizeze elementele componente în cadrul

-

să precizeze rolul sistemului în funcţionarea automobilului

-

să specifice rolul componentelor în cadrul sistemului

instalaţiei de răcire

4. Metode de evaluare FIŞA DE LUCRU
5. Conținutul instrumentului de lucru
FIŞA DE LUCRU
Unitatea de învăţare: Instalaţii auxiliare ale motorului cu ardere internă
Numele elevului:
Data:
Tema: Instalaţia de răcire
Durata activităţii: 30 min.
Obiectiv: Prin această activitate vei identifica părţile componente ale instalaţiei de răcire, vei
putea clasifica sistemele de răcire şi vei înţelege rolul funcţional al acesteia.
Aplicaţia 1:
Pentru diagrama de mai jos înscrieţi denumirile elementelor reprezentate dedesubt.
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Aplicaţia 2:
a. Precizaţi rolul instalaţiei de răcire:
b. Clasificaţi sistemele de răcire în funcţie de metoda utilizată
___________________________________________________________________________
Aplicaţia 3:
Încercuiţi răspunsurile corecte:
1) Elementul din figura alăturată se numeşte:
a. răcitor
b. schimbător de lichid
c. radiator
d. bazin superior
2) Termostatul are rolul de a:
a. comanda intrarea lichidului de răcire în radiator
b. opri trecerea lichidului de răcire spre pompa de apă
c. comanda ieşirea lichidului de răcire din radiator
d. limita pierderile de lichid

BIBLIOGRAFIE
1. Gh Frăţilă, M. Frăţilă, Şt. Samoilă, 2003, Automobile, Editura Didactică şi
Pedagogică,Bucureşti, pg 326
2. Alina, Melnic, 2008, Auxiliar curricular TVET Sisteme mecanice, pneumatice şi hidraulice
ale automobilului, pg 40
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Perspective și experiențe în educația incluzivă
Prof. Înv. Preșc. Amet Nurgian,
Prof. Înv. Preșc. Bechir Ghiulbera,
Grădinița cu program normal ”Zubeyde Hanim” Constanța
,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini în cea mai mare măsură,
dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre
fericire. Educă-mă , te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume".
(Din ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole)
Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu
dizabilităţi.Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia incluzivă are
ca principiu fundamental un învăţământ pentru toţi,împreună cu toţi, care constituie un
deziderat şi o
realitate ce câștigă adepți și se concretizează în experiențe și bune practici de integrare/
incluziune.
Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte
menirea de a se adresa tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce în ce mai
mulți copii care provin din medii defavorizate urmează grădinițele, școlile primare sau
gimnaziale.În cele mai multe țări se stipulează prin lege că toți copiii trebuie să beneficieze de
educație.
Grupul Român pentru Educație Incluzivă ( GREI) are ca obiectiv general conectarea
României la eforturile internaționale în realizarea educației incluzive, susținerea și
dezvoltarea modelului românesc și promovarea acestuia la nivel național și european.
Principiile pe care GREI le promovează sunt simple, clare și de maximă generalitate:
- fiecare copil este unic și valoros în cadrul sistemului de educație;
-fiecare copil poate învăța;
-politicile școlare sunt cele care trebuie să încurajeze mai curând ideea de școală pentru copil,
decât cea de copil pentru școală;
-încurajează dezvoltarea și susținerea serviciilor de sprijin în școală , pentru a oferi
oportunități de dezvoltare tuturor elevilor, dar și pentru a forma și sprijini profesorii;
- susțin parteneriatul educațional dintre profesori, părinți, elevi, alături de toți profesioniștii
care dau valoare adăugată actului educațional; educație incluzivă înseamnă sprijin și educație
pentru toți, grijă și atenție pentru fiecare.
În acest sens, integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu
nevoi speciale, aflate în dificultate
psihomotorie, de intelect, de limbaj,
psihocomportamentală, senzorială, printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială,
pedagogică. În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor și
mijloacelor optime de intervenție educativă, încă de la vârstele mici, asupra unei categorii cât
mai largi de populație infantilă. Astfel, conștiința copiilor, de la cea mai fragedă vârstă,
trebuie formată și dezvoltată , învățându-i pe aceștia că primirea copiilor ,,diferiți”, alături de
toți ceilalți, trebuie făcută nu de dragul lor, în primul rând, și nu din milă pentru ei, ci pentru
dreptul fiecărui individ de a participa la acțiuni comune pentru dezvoltarea lui ulterioară ,
pentru a contribui și el la dezvoltarea comunității în care trăiește.
Argumentul acestui referat este tocmai ideea că incluziunea poate și este mai mult
decât un discurs demagogic, declarativ; ea poate fi pusă în practică prin tehnici concrete de
predare și adaptare curriculară individualizată, prin formarea și dezvoltarea conștiinței tuturor
copiilor pentru accepțiunea diversitară de orice tip. Grădinița are ca scop crearea unui
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program coerent și coordonat de incluziune a copiilor preșcolari cu diferite dizabilități, de alte
etnii, proveniență socială etc. și pregătirea celorlalți copii în vederea acceptării acestora alături
de ei, fără diferențe de manifestare comportamentală sau verbală. De asemenea, se impune și
implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conștiinței și a comportamentelor
copiilor în spiritul toleranței şi nediscriminării, a acceptării de șanse egale pentru toți copiii.
Integrarea/ incluziunea poate fi susținută de existența unui cadru legislativ flexibil și
realist, de interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masă și din școala
specială, de acceptul și susținerea părinților copiilor integrați, de implicarea întregii societăți
civile, dar și de nivelul de relații ce se formează și se dezvoltă la nivelul clasei integratoare
care se bazează pe toleranță și respect față de copilul cu probleme. Grădinița care îi receptează
în colectivitatea sa pe c opiii defavorizați și își determină intern ,,direct și indirect”, atitudinea
față de aceștia este alcătuită din: educatoare, părinți, copii, iar la nivel extern, societatea cu
numeroase instituții și diverși factori media. O condiție esențială pentru reușita acestor acțiuni
comune ale celor trei factori activi din grădiniță este existența unor relații de înțelegere,
constructive care se realizează prin atitudini deschise, prin disponibilitate, printr-un
,,pozitivism” specific ce se cimentează cu voință și convingere.
Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupăîn
scopul înțelegerii acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de necesitățile
copiilor. Grupa în care va fi integrat copilul cu cerințe speciale va trebui să primească
informații într-o manieră corectă și pozitivă despre acesta. Este foarte importantă
sensibilizarea copiilor și pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilități.
Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea și aplicarea unor jocuri care permit stimularea
unor deficienţe ( motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înţeleagă mai bine
situaţia celor ce au dizabilităţi: prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/ vizita unor
persoane cu deficienţe.
Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie
să păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din
grupă. Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă
preşcolarului cu dizabilităţi. De aceea trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească
limite similare în învăţare ca şi pentru ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul de
moderator , să promoveze contactul direct între copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările
şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe educative speciale.
De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe
aceştia, dându-le încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse,
evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie
implicate şi familiile copiilor. Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul
grădiniţei trebuie să dispună de o bună colaborare între educatoare, părinţi, psihologi şi
profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri la educaţie pentru că deţin cele mai multe
informaţii despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între părinţi şi grădiniţă presupune
informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la conţinuturile şi metodele didactice,
dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la expoziţii, excursii, serbări, vizite, etc., în
care sunt implicaţi proprii lor copii.
Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este
necesară şi benefică, ea furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii preşcolarului, precum
şi date despre contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează grădiniţa şi despre
factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi ( fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini
care determină inhibarea / izolarea copiilor). Angajarea şi responsabilizarea familiei în
educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita participării la programul instructiveducativ al grădiniţei. La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de
interes şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este, cel mai adesea, proporţional cu
rezultatele obţinute de aceştia. De aceea, putem afirma că familia este primul educator şi are
cel mai mare potenţial de modelare.
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Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă
faţă greutăţilor cu care acestea se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un
rol important în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de altă natură
în grădiniţă. Rezultatele muncii pentru promovarea incluziunii, atât directe cât şi indirecte,
faţă de partenerii educaţionali, părinţi, apar după intervale mari de timp şi sunt efectul unui
exerciţiu asiduu, susţinut. Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un
indiciu al nivelului de civilizaţie atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unei
noi formule de solidaritate umană, fapt ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră.
Grădiniţa este incluzivă printr-un curriculum flexibil şi deschis ce permite adaptări
succesive. Nu copilul urmează curriculumul, ci acesta este un instrument menit să sprijine
dezvoltarea lui, se adaptează nevoilor şi particularităţilor acestuia. Când spunem ,,grădiniţă
incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul la copiii cu CES, ci la fiecare copil în parte,
pentru că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare şi la un moment dat poate avea nevoie de
anumite cerinţe speciale în ceea ce priveşte educaţia. Există, de asemenea, şi anumite situaţii
de risc, în care educatoarea trebuie să cunoască trăirile şi comportamentele copilului, pentru
a-l sprijini. Riscurile pot apărea din mediul socio-cultural din care acesta face parte, din
relaţiile de familie care îi determină existenţa zilnică, precum şi modul de dezvoltare, din
modelele formale educaţionale ce pot exercita un stres deosebit asupra copilului care nu
corespunde ,,normalităţii” cu care ne-am obişnuit.
O planificare nu poate porni aşa, tradiţional, ca altă dată, de la conţinuturi, ci de la
personalităţile copiilor, de la caracteristicile şi particularităţile individuale. Pe de altă parte,
grădiniţa, ca instituţie, nu poate face faţă singură cerinţelor multiple ale unui program eficient
de educaţie. Este nevoie de un parteneriat între grădiniţă- familie- comunitate, de o construcţie
comună în folosul copilului, fără prejudecăţi, bazată pe respect reciproc, acceptare, toleranţă,
indiferent de situaţia economică, socială sau educaţională a părinţilor. Educatoarea, la rândul
ei, trebuie să răspundă diversităţii şi unicităţii fiecărui copil, să-şi orienteze pozitiv atitudinea,
limbajul şi metodele pedagogice. Copilul preşcolar se află într-un proces de formare în care
fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare privire din partea adulţilor care îl înconjoară poate să îi
influienţeze imaginea de sine. Este foarte importantă atitudinea educatoarei la acţiunile
copilului, apelativele, aprecierea pozitivă sau negativă, pentru a-i da copilului încredere în
forţele proprii.
Pentru a evalua copilul, educatoarea trebuie să aibă în vedere competenţele şi
capacităţile educaţionale ale fiecărui copil şi să identifice:
 cum este fiecare;
 ce ştie fiecare;
 ce face fiecare;
 cum cooperează cu ceilalţi.
În concluzie, pentru abordarea unei educaţii incluzive în grădiniţă, educatoarea trebuie
să respecte următorii paşi:
-să elaboreze un plan de dezvoltare a grădiniţei în care să se precizeze concret parteneriatul cu
familia şi comunitatea;
-să fie pregătit întregul personal al grădiniţei pentru a primi toţi copiii, fără discriminări;
-să asigure un climat primitor şi deschis prin organizarea mediului educaţional cât mai eficient
şi stimulator;
-să aibă discuţii, în prealabil, cu copiii pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, a
colabora şi a lucra împreună;
-să asigure un curriculum flexibil şi deschis la care să aibă acces şi părinţii;
-să evalueze fiecare copil prin observaţie directă şi indirectă pentru a asigura participarea lui
adecvată la activităţile curriculare;
-să asigure accesul tuturor copiilor la programul grădiniţei, dar şi la modificările şi adaptările
acestuia;
-să asigure participarea tuturor familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor;
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-să evalueze permanent şi periodic progresele pe care le fac toţi copiii, nu numai di punctul de
vedere al achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al cooperării şi colaborării, al
dezvoltării imaginii de sine şi încrederii în forţele proprii;
-să elaboreze planuri individualizate, personalizate pentru copiii care au nevoie de sprijin în
anumite componente ale dezvoltării şi la anumite momente;
-să ajusteze permanent curriculumul pentru a-l adapta la nevoile educative ale copiilor;
-să realizeze un permanent schimb de idei, experienţe şi soluţii cu celelalte colege, din
grădiniţă sau din alte instituţii, precum şi cu familiile copiilor.
BIBLIOGRAFIE:
-Ecaterina Vrăşmaş, 1999, ,, Educaţia copilului preşcolar”, Editura ProHumanitas, Bucureşti;
-Ecaterina Vrăşmaş, 2004, ,,Introducere în educaţia cerinţelor speciale”, Editura Credis, Bucureşti;
-Verza E.F., 2007, ,,Fundamentele Psihologiei Speciale’’ Bucureşti, Editura Ministerului Educaţiei şi
Cercetării.
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Strategii ludice în mediul școlar incluziv

Atomei Adina-Georgiana,
C.J.R.A.E. Constanța
Repere istorice
Cu toate că psihologii și psihopedagogii plasează jocul pe o poziție centrală în viața
copiilor tipici, specialiștii au neglijat, până recent, importanța activităților ludice în programul
cotidian al tinerilor cu dizabilități. Înainte de anii 1980 erau foarte puține studii pe această
temă, iar cele existente se bazau pe proceduri inadecvate de analiză statistică a datelor: fie
aveau eșantioane nesemnificative, fie nu demonstrau un control eficient al variabilelor
perturbatoare (Crawford et. al., 2014).
În 1988, Rebecca R. Fewell și Ruth A. Kaminski au exprimat necesitatea cercetării
jocului copiilor cu dizabilități într-un capitol dedicat bazei empirice a jocului. În aceeași
perioadă, Toni W. Linder a subliniat importanța utilizării jocului în evaluare și intervenție, cu
scopul acordării de sprijin pentru dezvoltarea copiilor cu dizabilități. Astfel, la începutul
anilor 90’, cantitatea și calitatea studiilor pe această temă s-au amplificat semnificativ.
Psihologii și psihopedagogii au început să exploreze impactul anumitor deficiențe asupra
jocului, interacțiunea părinte-copil, modul în care activitatea ludică se metamorfozează în
timp, jocul ca mediator al învățării, interacțiunii sociale, dezvoltării relațiilor cu persoane de
aceeași vârstă cronologică, eficiența intervențiilor în predarea abilităților de joc și variabilele
contextuale care influențează jocul. Rezultatele studiilor au confirmat valoarea jocului la
copiii cu diverse tulburări, atât ca tip de comportament motivator pentru copii, cât și ca
pattern comportamental care le oferă practicienilor în domeniu un mijloc de dezvoltare,
evaluare și intervenție.
Firește că, în prezent, specialiștii includ jocul în strategiile evaluative și terapeutice cu
scopul de a dezvolta acele abilități și comportamente care susțin integrarea optimă a copiilor
cu dizabilități în comunitate (Crawford et. al., 2014). Acest lucru este valabil în special
pentru copiii cu autism, deoarece aceștia nu au, de cele mai multe ori, comportamente tipice
de joc care servesc ca mijloc de interacțiune cu alți copii. Mai mult, dacă la început copiii cu
tulburări de dezvoltare erau priviți ca incapabili să se joace fără intervenția directă a adultului
doar pentru că interacționau diferit, studiile recente încadrează această diferență ca formă de
manifestare a diversității (Buchanan & Johnson, 2009).
Valoarea formativă a strategiilor ludice la copiii cu dizabilități
Integrarea copiilor cu cerințe educative speciale în învățământul de masă răspunde
nevoii lor de socializare și le sporește oportunitățile de a învăța prin intermediul interacțiunii
cu ceilalți.
Datorită faptului că dimensiunea cognitivă din curriculumul „academic” pentru copiii
cu dizabilități se reduce semnificativ în majoritatea cazurilor, domeniul dezvoltării
competențelor vieții se extinde în direcția construirii relațiilor interpersonale (Malofeev, 2016,
apud Zvoleyko, Kalashnikova & Klimenko, 2016). Socializarea unui copil cu dizabilități
implică acceptarea, asimilarea și reproducerea de norme, valori și atitudini, care sunt tipice
pentru copiii care nu au deficiențe.
Activitățile de tip ludic, ca procese de comunicare și colaborare, oferă oportunități de
socializare autentică a copiilor cu dizabilități. Este foarte important să se țină seama nu numai
de preferințele copilului, ci și de abilitățile sale psiho-fizice. Potrivit unor cercetători (Savina,
2002, apud Zvoleyko, Kalashnikova & Klimenko, 2016) calitatea socializării copiilor cu
dizabilități poate crește prin implicarea lor în activități sociale și culturale care implică
creativitatea. Participarea copiilor la activitățile ludice creative permite dezvoltarea unor
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abilități mai complexe, ajută la absorbirea obiceiurilor și tradițiilor oamenilor, realizează
nevoia de comunicare, dezvoltă puteri volitive (compasiune, responsabilitate), abilități
cognitive - de a asculta activ, de a vedea esențialul, de a recunoaște și de a trage concluzii
despre ei înșiși și despre lumea înconjurătoare.
În literatura de specialitate privind educația timpurie a copiilor cu deficiențe, valoarea
jocului este dată de diversitatea cadrelor în care pot fi utilizate strategiile ludice, generarea
ocaziilor de a avea interacțiuni sociale, comunicaționale și achiziții cognitive. Atunci când
copiii se joacă, ei intră în mod voluntar în situații care reflectă o imagine a lor ca fiind
puternici, activi și competenți. Aceste stări sprijină capacitatea de a acționa independent și de
a lua decizii conștiente (Buchanan & Johnson, 2009). Prin urmare, strategiile ludice
facilitează incluziunea tuturor elevilor, ameliorează socializarea și dezvoltarea relațiilor dintre
copiii cu dizabilități și colegii lor (Shevlin, 2009).
Influența climatului clasei integratoare asupra implementării strategiilor ludice
O școală incluzivă este o școală pentru toată lumea. Incluziunea reală apare într-un
mediu educațional atunci când participarea deplină la viața școlară este asigurată pentru toți
elevii. După cum au subliniat cercetătorii (Tarabaeva, 2014, apud Zvoleyko, Kalashnikova &
Klimenko, 2016), elevii cu tulburări de dezvoltare nu iau parte la activități care ar necesita
responsabilitatea personală; ei nu iau decizii, elevii tipici și adulții fac acest lucru în locul lor.
În ceea ce privește integrarea, elevii cu dizabilități sunt adesea hiperprotejați; astfel,
dezvoltarea lor socială este blocată și creșterea autonomiei personale și a libertății de luare a
deciziilor nu sunt asigurate. Problema apare atunci când „calitățile individuale ale unui copil
cu dizabilități nu sunt recunoscute ca fiind unice, speciale și valoroase din punct de vedere
social, deci ... profesorii nu contribuie la dezvoltarea lor (Kazakova, 2010, apud Zvoleyko,
Kalashnikova & Klimenko, 2016).
Succesul integrării copiilor cu dizabilități depinde nu numai de specificul
diagnosticului, ci și de climatul psihologic al mediului educațional. După cum au remarcat
cercetătorii (Tarabaeva, 2014, apud Zvoleyko, Kalashnikova & Klimenko, 2016), în clasele
de învățământ integrat elevii tipici nu îi izolează în mod explicit pe cei cu CES, dar lipsesc
interesul social, cooperarea, empatia față de aceștia. Specialiștii afirmă că pentru acești copii
este necesar să se creeze un mediu de apartenență, fără discriminare, în care se vor simți în
siguranță și acceptați. Strategiile ludice au ca scop schimbarea atitudinilor negative și a
gândirii stereotipe față de copiii cu dizabilități.
Climatul clasei poate influența pozitiv sau negativ capacitatea unui elev de a învăța,
sentimentul său de siguranță și de apartenență la grup. Prin intermediul strategiilor ludice,
profesorul are rolul de a amplifica bunăstarea emoțională și dezvoltarea cognitivă a elevilor
săi. Implementarea optimă a activităților psihosociale de tip ludic încurajează coeziunea,
cooperarea și creează interacțiuni constructive între elevii tipici și cei cu deficiențe (Bucholz
& Sheffler, 2009).
Managementul strategiilor ludice în mediul școlar incluziv
John Dewey (1916 apud Skilbeck, 2017), în lucrarea „Democrație și educație”, atrage
atenția asupra necesității de a renunța la dihotomia tradițională a muncii și jocului ca tipuri
distincte de activitate educațională. Îmbinarea celor două într-o strategie ludică unificatoare
face ca elevii să atingă starea mentală ideală pentru învățare. Firește că jocul va fi orientat
către obiectivele educaționale vizate de cadrul didactic și nu se vor piede din vedere
rezultatele deziderate, însă este important ca toți elevii, inclusuv cei cu dizabilități, să
beneficieze de o experiență ludică de învățare care să faciliteze declanșarea motivației
intrinseci și interesului pentru studiu. Dewey
susține că includerea mai multor activități practice în curriculum și în mediul școlar, în special
cele asociate jocului, cum ar fi jocuri dramaturgice și de construcții, au făcut școala mult mai
plăcută pentru copii și au îmbunătățit învățarea.
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În ceea ce privește caracteristicile strategiilor ludice în mediul școlar incluziv, Henricks
(1999, apud Rice, 2009) afirmă că:
• jocul este o importantă experiență și oportunitate de învățare;
• procesul este cel puțin la fel de important ca rezultatul;
• implică un anumit nivel de participare activă.
În literatura de specialitate pe problematica activităților ludice sunt descrise o serie de
jocuri psihosociale de grup care pot fi utilizate în unitățile școlare integratoare:
Activități ludice pentru optimizarea cunoașterii membrilor clasei integratoare –
exerciții în care profesorul itinerant scrie numele elevului cu CES cu majuscule la tablă și îi
invită pe colegii acestuia să facă un desen / simbol reprezentativ din fiecare literă, astfel încât
să înfrumusețeze numele scris și să-și arate aprecierea față de elevul cu deficiențe („Numele
meu în imagini”); activități în care numele elevului cu cerințe educative speciale este scris pe
verticală, cu majuscule, la tablă, iar celorlalți elevi li se cere să-i identifice câte o trăsătură
pozitivă de personalitate a cărei literă inițială se regăsește în numele elevului cu CES
(„Numele meu”) sau / și activități în diade, cu limită de timp, în care li se cere elevilor să-și
ofere unii altora informații personale pe care, ulterior, le vor prezenta întregului grup
(„Oglinda”).
Activități ludice pentru stabilirea resurselor individuale care contribuie la bunăstarea
grupului – exerciții în care se vor scrie pe bilețele calități personale care contribuie la starea
de bine a clasei integratoare și care, ulterior, vor forma coroana unui arbore („Copacul
resurselor”); jocuri în care elevii, poziționați în cerc, derulează un ghem, păstrează un capăt de
ață, spun o calitate care asigură coeziunea și climatul pozitiv al grupului, și apoi aruncă
ghemul unui alt copil, rezultatul fiind o plasă interconectată care indică într-o manieră foarte
vizuală legăturile strânse care se formează într-un grup („Pânza de păianjen”) sau / și jocuri în
care elevii clasei integratoare, poziționați circular, își spun numele și o însușire caracterială
pozitivă care are aceeași inițială cu cea a numelui propriu, având sarcina de a repeta, atunci
când este rândul lor, numele și însușirea caracteristică a fiecărui participant la joc („Roata
cunoașterii”).
Activități ludice pentru ameliorarea cooperării membrilor colectivului clasei
integratoare- jocuri în care profesorul delimitează un spațiu prin intermediul unei sfori și în
interor așază niște bilețele colorate, în formă de stea, numerotate de la 1 la 10. Unul dintre
elevi este legat la ochi și plasat în interiorul spațiului delimitat, el având sarcina de a culege
biletele în ordine crescătoare folosindu-se doar de indicațiile verbale ale colegilor
(„Ordonarea steluțelor”). O altă activitate ludică presupune pregătirea unei liste de citate cu
privire la un aspect care să sporească integrarea, spre exemplu, prietenia. Citatul este
segmentat în cuvintele componente iar fiecare cuvânt este scris pe câte un bileţel, iar ulterior
acestea sunt amestecate. Elevii, inclusiv cel cu deficiențe, au sarcina de a stabili ordinea
corectă a cuvintelor pentru a obține enunțul. De asemenea, ei pot identifica modele
comportamentale pozitive pentru tema aleasă („Prietenie”).
Concluzii
Societatea contemporană, caracterizată printr-un dinamism exacerbat, face ca adulții să
fie tot mai orientați către dezvoltarea profesională în detrimentul copiilor. Aceștia petrec
foarte mult timp în mediul virtual, prin intermediul tehnologiei moderne, fără a mai fi
implicaţi în mod conștient și activ în dezvoltarea unor relaţii interumane constructive,
profunde. În acest context, nu se mai poate vorbi despre modele comportamentale de tip
empatic sau tolerant, iar situația elevilor atipici devine și mai dificilă. Școlile reprezintă un
mediu propice în care profesorii au rolul de a-i sprijini pe elevi să-și dezvolte abilităţile de
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interacţiune socială și de comunicare asertivă. Utilizarea strategiilor ludice are ca scop
promovarea dialogului şi comunicării deschise, amplificarea capacităţii de exprimare a
emoţiilor, încurajarea socializării, dezvoltarea toleranţei, colaborării şi cooperării. Caracterul
activ-participativ al acestor activități ludice contribuie la crearea unui climat plăcut şi la
creşterea gradului de incluziune a tuturor elevilor în colectivul clasei integratoare prin
amplificarea empatiei, toleranţei, concilierii, capacităţii de ascultare activă şi interiorizarea
unor modele comportamentale pozitive.
Profesorii care implementează strategii ludice în clasa integratoare au rolul de a implica
toți elevii, cu / fără deficiențe, şi de a-i impulsiona pe colegii acestora să-i nominalizeze ca
prieteni, să le identifice calităţi, resurse pentru grup, să coopereze cu ei şi, la nevoie, să-i
ajute. Astfel, fiecare elev este prezentat colegilor lui ca membru important al clasei, capabil de
a-şi aduce contribuţia la bunăstarea grupului.
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Jocul-Modalitate de integrare a copiilor cu CES
Profesor învățământ preșcolar, Cercel Maria
Grădinița cu program prelungit nr.53, Constanța
Educaţia timpurie, ca primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, asigură
integrarea copilului în sistemul de invăţământ obligatoriu.In ţara noastră se vorbeste despre
educaţia timpurie odată cu intrarea copiilor în grădiniţă.Această instituţie asigură mediul care
garantează siguranţa şi sănătatea copiilor precum şi dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă
a personalitaţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea
autonomă şi creativă a acestuia.
Declaraţia adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, din 10 mai 2002
cuprinde mai multe principii iar unul dintre acestea spune că: “ O lume mai bună pentru copii
este o lume in care toţi copiii se vor putea bucura de anii copilăriei – un timp al jocului şi al
invăţării, când copii sunt iubiţi, respectaţi şi alintaţi, când drepturile le sunt promovate şi
protejate, fără niciun fel de discriminare, când siguranţa şi bunăstarea lor sunt considerate
primordiale şi când se pot dezvolta in sănătate, pace şi demnitate”.
Intâlnim peste tot în jurul nostru copii care sunt percepuţi diferit, aceştia sunt copii cu
cerinţe educative speciale.In realitatea zilnică din grădiniţă un bun cadru didactic trebuie să
ştie să cultive atitudini pozitive faţă de membrii colectivului prin capacităţi de relaţionare a
copilului cu CES şi să-i facă să inţeleagă că ei sunt copii ca ceilalţi, fiind produsul unic al
ereditaţii lor şi al mediului.
Nu este uşor, dar nici greu, să lucrezi cu copii cu CES. Noul curriculum pentru
invăţământul preşcolar are in vedere nu numai competenţe academice, ci in aceeaşi măsură,
capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin de dezvoltarea socio-emoţională: a trăi şi a lucra
impreună sau alături de ceilalţi, a accepta diversitatea, toleranţa.
Educatoarea are obligaţia să cunoască deficienţele copiilor pe care îi are în grupă în
scopul înţelegerii acestora şi pentru a-şi putea modela activităţile, în funcţie de necesităţile
copiilor.
Grupa în care va fi integrat copilul cu cerinţe speciale va trebui să primească
informaţii într-o manieră corectă şi pozitivă despre acesta. Este foarte importantă
sensibilizarea copiilor şi pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilităţi.
Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea şi aplicarea unor jocuri care permit
stimularea unor deficienţe (motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înţeleagă
mai bine situaţia celor care au dizabilităţi; prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/
vizita unor persoane cu deficienţe.
Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie
să păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din
grupă.Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă
preşcolarului cu dizabilităţi aceeaşi valoare ca şi celorlalţi, respectându-se principiul
democratic al valorii egale.
Educatoarea trebuie să evite compătimirea, mila sau alte conduite inadecvate care pot
semnifica de fapt devalorizarea copilului cu dizabilităţi. De aceea, trebuie să exprime aceleaşi
aşteptări şi să stabilească limite similare în învăţare, ca şi pentru ceilalţi copii din grupă. Ea
trebuie să îşi asume rolul de moderator şi să promoveze contactul direct între copiii din grupă
şi să direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe educative
speciale. De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie,
sădindu-le încrederea în forţele lor proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse,
evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie
implicate
şi
familiile
copiilor.
Modalitatea cea mai eficientă de integrare a copiilor cu CES la grădiniţă este jocul.
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Este forma prin care ei pot să-şi exprime propriile capacităţi. Prin joc, copilul capătă
informaţii despre lumea in care trăieşte, intră in contact cu alţi copii, cu obiecte din mediul
inconjurător şi invaţă să se orienteze în timp si spaţiu.
Grădinita,cu mediul ei educaţional,este cea care asigură acestor copii
socializarea.Jocul de rol, jocul de masă, jocul social, ofera şansa de a se juca cu alţi copii,de a
relaţiona, colabora, a-şi impărtaşi dorinţe, trăiri. Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi de
operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire intelectuală, tehnică,morală şi fizică a
copilului. Elementul de joc imprimă acestuia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce
varietate şi o stare de bună dispoziţie funcţională, de veselie şi bucurie, de destindere. Atunci
când jocul este utilizat în procesul de învăţământ el dobandeşte functii psihopedagogice,
asigurând astfel participarea activă a copilului la activitaţile instructiv-educative,sporind astfel
interesul pentru cunoaştere.
Jocurile copiilor devin metoda de instruire în cazul in care ele capătă o organizare şi
se succed in ordinea implicată de logica cunoaşterii şi învăţării. Astfel intenţia principală a
jocului este învăţarea care pregăteşte copilul pentru muncă şi viaţă.
Jocul didactic, reprezintă o metodă de învăţămant în care predomină acţiunea
didactică stimulată. Folosirea acestor jocuri didactice aduce variaţie în procesul de instruire a
copiilor cu CES, făcându-l mai atractiv. Că lucrezi diferenţiat in grupe mici, sau cu toţi copiii,
numai prin joc acestia pot ajunge la descoperiri de adevăruri, isi pot antrena capacitatea lor de
a acţiona creativ,isi manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, răbdarea, indrăzneala.
Multitudinea activităţilor din grădiniţă desfăşurate prin joc sunt impărţite după
anumite criterii şi care urmăresc de fapt integrarea cât mai firească a copiilor cu CES in
grădiniţă. Astfel acestea sunt:
- După obiective prioritare sunt cele care vizează jocurile senzoriale (auditive, vizuale,
tactile),jocurile de observare, de dezvoltarea limbajului, de stimulare a cunoaşterii interactive.
- Dupa conţinutul instruirii: jocuri matematice, muzicale, sportive.
- Dupa competenţele psihologice stimulate: jocuri de mişcare, de observaţie, de imaginaţie, de
atenţie, de gândire, de limbaj, de creaţie.
Jocul are puterea prin conţinutul lui să transmita copilului potrivit nivelului sau de
percepere informaţii, să verifice şi să consolideze anumite cunoştinţe, priceperi şi deprinderi,
să dezvolte capacităţi cognitive, afective şi volitive ale copiilor, să educe trăsături ale
personalitaţii creatoare, să asimileze modelele de relaţii interpersonale, să poată forma
atitudini şi convingeri.
Fie că sunt exerciţii-joc sau jocuri creative, de imitaţie, jocuri motorii, de
construcţii, jocuri sociale sau jocuri cu reguli ele trebuie să fie adaptate la deficienţa copilului.
Numai aşa se poate dezvolta un mediu afectiv, pozitiv in care fiecăruia ii sunt valorificate
calităţile, iar atitudinea noastră deschisă, constructivă, să indepărteze barierele cu care se
confruntă copiii cu CES.
Bibliografie:
1. Curriculum pentru invăţământul preşcolar (3 – 6/7 ani)
2. Ion Radu (1983) – “Psihologia educatiei şi dezvoltării” ,Editura Academiei, Bucuresti
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Metode active utilizate în predare-învățare și evaluare în vederea integrării
copiilor cu C.E.S.
Prof. înv. Primar Dănăilă Vasilica,
Școala Gimnazială nr. 39 ”NicolaeTonitza” Constanța
În Legea învăţământului se prevede dreptul la educaţie, la toate nivelurile şi toate
formele, indiferent de gen, naţionalitate, religie sau afiliere politică şi indiferent de statutul
social sau economic pentru toţi cetăţenii României.
Pedagogia modernă a schimbat perspectiva generală asupra şcolii şi a funcţiei şi a
finalităţilor acesteia, copiii fiind mai mult valorizaţi, educaţia fiind centrată pe elev.
Învăţământul special este o parte componentă a sistemului de învăţământ românesc şi
oferă tuturor programe educaţionale potrivite nevoilor lor de dezvoltare. În ţara noastră, copiii
cu dizabilităţi pot fi înscrişi în învăţământul special sau în învaţământul de masă. În şcolile de
masă pot fi integraţi copii cu deficienţe medii, dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj,
tulburări socio-afective sau de comportament. Aceşti copii au nevoie de sprijin pentru
adaptare, integrare, socializare, pentru a nu fi marginalizaţi sau excluşi.
Copiii cu cerinţe educative speciale, integraţi în şcolile de masă au nevoie de profesor
de sprijin/itinerant, psiholog, consilieri şcolari, medici. Grupurile de lucru pot fi între 3-7
copii, coordonate de un profesor de sprijin care păstrează o legătură strânsă cu profesorii de la
clasă, cu dirigintele clasei şi chiar cu părinţii copiilor..
Profesorul de sprijin, împreună cu psihologul şcolii şi profesorii care predau la clasă
alcătuieşte programul de intervenţie personalizat, în funcţie de preferinţele şi de dificultăţile
copilului, precizează modalităţile de lucru pentru anumite capitole, lecţii, propune modalităţi
de lucru pe anumite secvenţe de învăţare în care copiii au dificultăţi, caută să dezvolte copiilor
motivaţia pentru învăţare.
Ghidul metodologic este un instrument de lucru pentru acest profesor, care detaliază
conţinutul programei şcolare, pe care o adaptează conform nevoilor. Curriculumul general
este simplificat pentru a putea fi parcurs de elevii cu C.E.S., iar strategiile didactice utilizate
pentru integrarea acestor copii sunt şi ele modificate.
Profesorul trebuie să cunoască şi să utilizeze strategii didactice care să identifice şi să
sprijine rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă, dar să-l şi implice pe elev în procesul de
învăţare, urmărindu-se astfel dezvoltarea gandirii şi stimularea creativităţii şi a interesului
pentru învăţare. Nu se poate lucra diferenţiat cu elevii dacă profesorul nu cunoaşte foarte bine
copiii, atât sub aspectul dezvoltaării lor fizice cât şi al dezvoltării psihice.
În proiectarea activităţilor educative, metodele active de grup stimulează şi dezvoltă
foarte mult învăţarea prin cooperare, facilitează comunicarea, colaborarea şi relaţionarea între
elevi, luarea deciziei, autonomie personală formarea opinniilor şi înţelegerea corectă a
realităţii. Aplicarea metodelor activ participative duce la o învăţare mai activă şi cu rezultate
evidente, pregătind copiii de a fi capabili să ia decizii în rezolvarea unor situaţii neobişnuite.
Dintre metodele activ-participative care se utilizează cu succes în predarea – învăţarea
şi evaluarea noţiunilor şcolare la diferite discipline pot fi amintite: jocul didactic, metoda
mozaic, metoda KWL „Ştiu- Vreau să ştiu – Am învăţat”, instruirea programată, metoda
Starbursting şi altele.
Jocul didactic este o metodă care constă în plasarea elevilor într-o activitate ludică cu
caracter de instruire. Învăţarea care implică jocul devine plăcută şi atrăgătoare, se face într-o
atmosferă de bună dispoziţie şi destindere. Indiferent de tipul său, jocul didactic trebuie să
îndeplinească anumite cerinţe:
• Să aibă precizate obiectivele pedagogice;
•

Să fie raţional integrat în sistemul muncii educative;
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•

Să dozeze gradul de dificultate implicat ( în funcţie de particularităţile de vârstă şi
intelectuale ale copiilor);

•

Să fie dozate din punct de vedere calitativ.

Activităţile ludice cu valenţe instructive pot fi extrem de variate. Ele trebuie să fie folosite
pentru a dinamiza activitatea de predare-învăţare şi pot fi îmbinate cu alte metode, în funcţie
de particularităţile intelectuale şi de vârstă ale elevilor şi de tipul de lecţie.
Metoda KWL – Know, Want to Know, Learn - Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat – este
metodă ce activează elevii şi îi face conştienţi de procesul învăţării şi oferă elevilor
posibilitatea de a-şi verifica nivelul cunoştinţelor.
Prin acest exerciţiu se încurajează participarea fiecărui elev prin conştientizarea
eventualelor lacune şi prin motivarea acoperirii acetora, se stimulează atenţia şi gândirea.
Etapele metodei:
• Anunţarea temei de către profesor.
•

Se cere elevilor să inventarieze ideile pe care consideră că le deţin cu privire la
subiectul ce va urma. Aceste idei vor fi notate în rubrica „ Ştiu” a tabelului;

•

Ei vor nota ideile despre care au îndoieli sau ceea ce ar dori să ştie în legătură cu tema
respectivă. Aceste idei sunt notate în rubrica „Vreau să ştiu”.

•

Profesorul va propune apoi studierea unui text şi fixarea unor cunoştinţe, iar ideile
nou-asimilate le notează în rubrica „ Am învăţat”.

•

După rezolvarea sarcinii de lucru elevii vor folosi noţiunile înscriseîn fiecare coloană
pentru a demonstra nivelul actual al cunoştinţelor.

Instruirea programată se realizează cu ajutorul calculatorului, prin lecţii, teste interactive
şi softuri educaţionale. Softurile educaţionale trebuie să fie compatibile cu nevoile şi
preferinţele ludice ale copiilor cu C.E.S. şi să fie centrate pe elev.
Metoda Starbursting ( engl. „star” = stea; engl. „ burst” = a exploda), este o metodă nouă
de dezvoltare a creativităţii. Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel
cât Mai multe conexiuni între concepte. Este o modalitate de stimulare a creativităţii
individuale şi de grup. Organizată în grup, metoda Starbursting facilitează participarea
întregului colectiv, stimulează crearea de întrebări la întrebări.
Modul de procedare este simplu. Se scrie problema a cărei soluţie trebuie „descoperită” pe
o foaie, apoi se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun puct de plecare îl
constituie cele de tipul: Ce?, Când?, Cum?, Cum?, De ce? – unele întrebări ducând la altele
din ce în ce mai complexe care necesită o concentrare tot mai mare.
Metodele activ-participative constituie nu numai la educaţia elevului ci şi la socializarea
sa, ducând la o învăţare mai activă, cu rezultate pozitive.
Procesul de integrare a copiilor cu C.E.S. în învăţământul de masă poate fi uşurat prin
utilizarea de către profesor a unor strategii didactice care să-i dezvolte elevului abilităţi,
deprinderi şi priceperi care să-i modifice comportamentul.
Bibliografie:
Ungureanu, Dorel, 2000, Educaţia integrată şi Şcoala inclusivă, Editura de Vest, Timişoara,.
Verza, Emil, Psihopedagogia integrării şi normalizării, în Revista de educaţie specială, nr. 1 /1992.
Anucuţa, Partenie, 1999, Pedagogie pentru studenţi şi cadre didactice, Editura Eurostampa,
Timişoara.
Ghidul indrumător pentru integrarea scolară a copilului autist. Editat Asociatia “Casa Faenza”
centru comunitar pentru copii autisti, Timisoara – Romania, 2004.
20

Semnificația arborelui în procesul de predare- învățare
Grigore Raluca, Școala Gimnazială „N. Tonitza” Constanța
Imaginația, inventivitatea didactică și managerială permit folosirea mijloacelor
necesare în procesul instructiv- educativ, astfel încât acesta să asigure balanța necesară între
nivelul științific și cel estetic, în scopul menținerii unei atitudini active din partea elevilor.
Din perspectiva predării, profesorul devine organizator al unor experiențe de învățare
relevante pentru elevi și poate spori această relevanță prin utilizarea unui larg evantai de
instrumente și resurse didactice. Problematizarea, lucrul pe proiect, dezbaterea devin puncte
de reper ale predării. Se accentuează latura pragmatică a aplicării curriculumului, profesorul
făcând legătura directă și evidentă între ceea ce se învață și de ce se învață. Scopul acestui
demers îl reprezintă șansa de a accede un destin în funcție de talentul şi vocația fiecărei
personalități. Educația inclusivă presupune o unitate de învățământ în care se asigura o
educație pentru toți copii şi reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de
discriminare.
Ca subiect biopsihosocial, adolescentul se transformă sub raport fizic (creșterea
corpului şi modificări interne); sub raport psihic apariția şi intrarea în funcțiune a unor
capacități intelectuale (dezvoltarea spiritului de observație; prin percepția selectivă surprind
ceea ce-i interesează; atenție voluntară; memorie logică, gândire diferențiată, limbaj bogat şi
variat, imaginație creatoare, imaginație reproductivă), capacități afective (admiră, visează,
aspiră, dorește să-i înțeleagă pe cei din jur cu intențiile şi reacțiile acestora, dezvoltarea laturii
morale şi estetice a afectivității), volitive (reflectarea temeinică asupra mijloacelor realizării
acțiunii precum şi a consecințelor ce decurg din aceasta), motivaționale (selectarea
conținutului din punct de vedere calitativ şi cantitativ în vederea alegerii unei profesii), sub
raport social prin sporirea gradului de implicare şi realizare socială.
Strategia pedagogică1 reprezintă „o manieră de abordare a educației necesară pentru
realizarea unui scop specific” prin traducerea în practică a principiilor generale de proiectare a
activității de formare-dezvoltare permanentă a personalității şi a metodelor de instruire
integrate optim la nivelul unui discurs didactic eficient, adoptabil şi adaptabil într-un context
dat. Elementele componente le strategiilor cognitive sunt: metodele real-active, organizarea
acțiunilor de cunoaștere, mijloace didactice. Prin această lucrare, aș dori să demonstrez
migrația unor motive şi tehnici literare către demersul didactic, prin simbolul arborelui.
În pofida unor aparențe superficiale și a unor concluzii pripite, arborele este nu numai
un obiect de cult, ci și întruchiparea simbolică a unei modalități de raportare a relațiilor
interumane. Simbol al vieții în continuă evoluție, în ascensiune spre cer, arborele evocă întreg
simbolismul verticalității. Pe de altă parte, el slujește drept simbol al caracterului ciclic al
evoluției umane. El înlesnește comunicarea între cele trei nivele ale cosmosului: subteran,
prin rădăcinile care răscolesc adâncurile în care se împlântă; suprafața pământului, prin
trunchi și crengile de jos; înaltul, prin ramurile dinspre vârf, atrase de lumina cerului.

1

Sorin Cristea, Dicționar de pedagogie, Chișinău, Litera Internațional, 2002, pp349-350.
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Prin corelație cu crestăturile ce sunt elemente materiale ale ascensiunii, alături de
cercetările lui Daniel Sapiro cu privire la conflict,
am utilizat în cadrul orei de limba şi literatura
română arborele ca modalitate de analiză şi
interpretare
pentru
scurtmetrajul
Cântecul
(Mindenki), regizat de Anna Udvardy şi Kristof
Deak, 2016. După vizionarea filmului, s-a discutat
în grup despre tema acestuia şi relațiile interumane.
Produsul final s-a concretizat într-un desen
reprezentând un arbore în care: rădăcinile ( De ce se
naște conflictul?), solul (Când/ unde apare
conflictul?), tulpina (Cine sunt cei implicați în
conflict?), scorbura (În ce constă conflictul?),
ramurile (Ce simt cei implicați?), frunzele (Ce fac
cei implicați?), fructele (Cum este soluționat
conflictul?).

Scurtmetrajul a contribuit la combinarea optimă
între stilurile de învățare (învățarea vizuală, elevii
percep personajul în complexitatea sa: costume, machiaj, societatea de care aparține şi al cărei
reprezentant este, relațiile sociale pe care le dezvoltă în scopul atingerii propriilor interese în
comparație cu trăsăturile de caracter pe care le demonstrează; învățare auditivă: limbajul
verbal, paraverbal, inflexiuni ale vocilor actorilor în corelație cu atitudinea comportamentală;
învățare practică: cum se construiește o reprezentare grafică a unui text video (scenografie,
regizor, actori, scenarist, responsabili pentru sunet, lumină), cum ar putea ei interpreta un
personaj, ce elemente noi ar aduce în interpretarea lor (propunerea unor alte costume). Nevoia
ca părerile proprii, pe care şi le conturează, să fie apropiate de cele recunoscute prin valoarea
operei în scopul fie, al construirii unor opinii argumentate, fie al confirmării propriei
descoperiri. Activitatea pe grupe implică acces nemijlocit la resurse, participare în scopul
realizării șanselor de reușită școlară şi suport atât din partea profesorilor, cât şi din partea
celorlalți actori educaționali. Analiza focalizată pe textul video ne este mai apropiată din
punct de vedere pedagogic, dar avem deschiderea şi spre celelalte texte atât dramatice, cât şi
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epice. Proiectul cercetării noastre este deschis, poate constitui o invitație la descoperirea
metodei prin utilizarea acesteia pentru semnificarea evoluției școlare a fiecărui colectiv.
Bibliografie:
Cristea, Sorin, 2002, Dicționar de pedagogie, Litera Internațional, Chișinău.
Ducrot, Oswald, 1996, Noul dicționar enciclopedic al științelor limbajului, Babel, București.
Negroponte, Nicholas, 1999, Era digitală, All, București .
Negreţ- Dobridor, Ion, 2005, Didactica Nova, Aramis Print, București.
https://www.youtube.com/watch?v=oX29ByJSiqc
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Strategii interactive de abordare a textului narativ literar la elevii cu CES
din clasa a V-a
Prof. Radu Luminiţa-Carmen,
Şcoala Gimnazială nr. 10 ”Mihail Koiciu” Constanţa
În abordarea constructivistă, relaţionarea profesor-elev se realizează prin crearea de
către profesor a unui climat școlar pozitiv, în care nota caracteristică o constituie cooperarea și
parteneriatul dintre cele două componente ale actului educațional - educator și educat-, la care
se adaugă buna relaţionare dintre elevi. Profesorul este cel care dirijează aceste relaţii şi le
structurează astfel încât acestea să conducă la colaborare. Prin utilizarea noilor tehnologii
didactice, prin instruirea programată, va trebui să selecţioneze şi să întărească
comportamentele adecvate, să realizeze condiţiile optime ale conexiunii inverse, aprecierea
performanţelor şcolare pe baze ştiinţifice şi ale obiectivităţii. O comunicare cât mai bună cu
elevii, necesită gândirea modalităţilor de înlăturare a unor dificultăţi posibile. Dacă purtarea
discuţiilor se va face numai cu anumiţi elevi, cei neimplicaţi în lecţie, printre care şi elevii cu
CES, vor întâmpina obstacole atât în înţelegerea şi interpretarea noţiunilor cât şi în
relaţionarea cu ceilalţi, vor dezvolta frustrări, vor avea o slabă încredere în forţele proprii, vor
suferi în tăcere.
Pornind de la aceste considerente, am căutat să găsesc răspunsuri la întrebarea: Care
sunt modalităţile eficiente de abordare a textului narativ literar la elevii cu CES din clasele a
V-a?.
În această lucrare, mi-am propus să prezint câteva exemple de metode interactive de
predare-învăţare-evaluare eficiente, care pot fi utilizate în condiţiile educaţiei integrate, în
funcţie de particularităţile contextelor instructiv-educative în care se aplică.
Conceptul de cerinţe educative speciale, inclus în terminologia UNESCO în anul
1990, defineşte acele nevoi specifice care sunt suplimentare dar şi complementare
obiectivelor generale ale educaţiei pentru un copil, asigurând astfel egalizarea şanselor de
acces, de participare şi de integrare şcolară şi socială. Aceşti copii, pe lângă nevoia de
siguranţă, de afecţiune, de încredere în sine, de independenţă, mai au trebuinţe particulare,
individualizate.
Experienţa didactică ca profesor de limba şi literatura română, dar şi ca profesor
psihopedagog, m-a adus în situaţia de a înţelege foarte bine avantajele şi dezavantajele
integrării elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în şcoala de masă. Resursele pedagogice de
care dispune profesorul sunt multe şi variate, totul este ca el să le îmbine astfel încât aceşti
copii să beneficieze de acel program recuperator care să le permită formarea motivaţiei pentru
învăţare, asigurarea progresului continuu în achiziţia comunicării şi de metode interactive de
învăţare în cadrul lecţiilor, care să conducă la dezvoltarea abilităţilor de socializare, de
relaţionare cu ceilalţi. După elaborarea unui plan de intervenţie personalizat, în care se
urmăreşte selectarea din curriculumul general a conţinuturilor cu un grad scăzut de dificultate,
accesibile acestor elevi, astfel încât acestea să devină realizabile, profesorul va folosi strategii
didactice potrivite suportului informaţional, formelor de organizare a colectivului de elevi,
nevoilor individuale şi de vârstă ale elevilor.
Este cunoscut faptul că textul narativ literar reprezintă un mijloc eficient de
valorificare a sferei cognitive, a sferei psihomotorii şi a sferei motivaţional-afective a fiinţei
umane, ce acoperă în mare parte obiectivele de formare ale personalităţii elevului. Consider că
profesorul modern de limba şi literatura română este capabil să descopere acele căi favorabile
prin care să îl sensibilizeze pe elev prin textul propus la clasă, să îl facă mai receptiv la ceea
ce oferă textul narativ sub aspectul problematicii, al mesajului, în plan estetic.
Astfel, la clasa a V-a, adaptarea curriculară propusă, elimină conţinuturi precum idee
secundară, plan dezvoltat de idei, elaborate de către elevi. Abordarea cunoştinţelor/reperelor
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teoretice poate porni de la joc, intuitiv sau apelând la experienţele anterioare ale elevilor. Spre
exemplu, înaintea descifrării textului Tezeu şi Minotaurul de Florin Bican, elevii pot fi
antrenaţi în câteva activităţi simple şi plăcute, în care să prezinte un erou din istorie, din
literatură, dintr-un film sau din viaţa de zi cu zi, care i-a impresionat. Activitatea se
desfăşoară pe grupe de câte patru elevi, pentru o participare mai activă a fiecărui membru.
Formarea grupelor se realizează aleatoriu, profesorul amestecând într-un bol figurine în
diverse culori, fiecare elev alegând apoi câte una şi grupându-se după culoare. Membrii ehipei
îşi vor alege un rol, încă de la început ştiind ce are de făcut: moderatorul, secretarul,
raportorul, redactorul/scribul.Profesorul va repartiza fiecărei grupe o coală în format A3,
markere, va comunica timpul de lucru şi de raportare. După ce fiecare membru al grupei şi-a
ales eroul şi şi-a motivat preferinţa, negociază eroul ce va reprezenta grupa, iar raportorul va
prezenta în faţa clasei afişul realizat. Profesorul va concluziona că există atât eroi reali, cât şi
eroi imaginari.
Apoi, după lectura model a profesorului, pot fi aplicate cele două variante ale tehnicii
Impresii după prima lectură:
a) O primă impresie sau Bliţ presupune o primă reacţie a cititorului ca răspuns la
întrebările:
Ce te-a impresionat în textul auzit? De ce? Ce emoţii ai simţit? Ce te-a nedumerit în acest
text?
Tipurile de întrebări la care au avut de dat un răspuns sunt fixate pe un poster şi
pornind de la acest algoritm, se ghidează o discuţie liberă cu accent pe impactul imediat
asupra sistemului propriu de valori, în care sunt antrenaţi toţi elevii clasei, încurajându-se
astfel exprimarea liberă.
b) Prin aplicarea Triadei VAS (Văd, Aud, Simt), se urmăreşte descoperirea reacţiei
cititorului ce implică trei acţiuni psihice de achiziţionare a informaţiei: vizuală, auditivă şi
chinetică. Tehnica este direcţionată spre perceperea şi interpretarea textului narativ literar,
spre reflectarea asupra celor citite de elev şi de raportare a textului studiat la propria lor
experienţă. Elevii cu CES au completat în pereche cu alţi colegi, ovalele desenate pe fişele
VAS, utilizând fie un cuvânt, fie o îmbinare de cuvinte sau un enunţ scurt. Apoi, cu ajutorul
elevilor, am construit pe tablă clusteringul Reacţia cititorului. Această modalitate de lucru
asupra textului narativ, a solicitat de la elevii cu CES în mod special, o bună concentrare a
atenţiei, i-a antrenat în raportarea la propriile experienţe de viaţă, le-a crescut motivaţia de a
participa la activităţile derulate în timpul orelor de curs, a fost un moment important în
asigurarea primelor conexiuni între cititor şi autor.
O altă abordare a rolului profesorului este aceea de a optimiza cele trei tipuri principale
de interacţiune: în care elevul reacţionează cu faptele şi informaţiile, în care elevul
interacţionează cu profesorul, iar în al treilea format elevul interacţionează cu ceilalţi elevi
pentru a construi cunoştinţe.Procesul de instruire este cel mai bine realizat pornind de la
experienţele proprii ale elevilor, de la nevoile şi aşteptările lor.
Prin prezentarea portretului scriitorului Florin Bican, şi a unor ilustraţii din alte creaţii
literare ale acestuia, elevii cu CES au ca sarcină de lucru precizarea numelui autorului şi
corelarea titlurilor operelor cu imaginile selectate. În acest mod se fixează noţiunea de autor
ca persoană reală, creatorul unui text. Se poate continua cu identificarea cuvintelor sau a
grupurilor de cuvinte care se referă la timpul şi spaţiul întâmplărilor (Când se petrece
întâmplarea? Unde are loc acţiunea?) sau la personaje (Cine este personajul principal? Care
sunt personajele secundare?), acestea fiind transcrise pe caiete. Activitatea se poate desfăşura
şi pe grupe de câte patru elevi, elevul cu CES putând avea rolul investigatorului care notează
răspunsurile colegilor de grupă la fiecare întrebare primită, într-o fişă ce va fi prezentată apoi
în faţa clasei.
Ordonarea ideilor principale se poate realiza prin aranjarea unui set de ilustraţii, ţinând
cont de cronologia evenimentelor. După ce transcriu planul simplu de idei de pe fişa de lucru,
elevii cu CES înţeleg că o caracteristică a textului narativ literar este prezenţa acţiunilor. Prin
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lectura unui set de imagini aşezate în ordinea derulării evenimentelor, identifică personajele şi
rolul pe care acestea îl joacă într-o operă literară.Trăsăturile unui personaj pot fi puse în
evidenţă prin raportare la propria persoană. Poate fi aplicată tehnica GPP (Gândeşte-PerechiPrezintă), într-un moment de captare a atenţiei, propunându-le elevilor un subiect de
meditaţie să aibă tangenţă cu tema, conţinutul, mesajul textului-suport. Astfel, elevii sunt
invitaţi să-şi amintească şi să prezinte o experienţă în legătură cu subiectul propus: Ce faci
când un prieten are nevoie de ajutorul tău? Se aplică apoi, Revenirea la GPP, completând o
diagramă Venn, în care elevii au trecut trăsăturile lui Tezeu în comparaţie cu cele personale.
Pornind de la cuvintele tatălui, regele Egeu, sunt identificate calităţile acestuia. Atitudinea lui
Minos, este identificată prin încercuirea unor variante date de către profesor.
O metodă care captează atenţia şi interesul elevilor în general şi a elevilor cu CES în
mod special, este Harta personajelor. Cu ajutorul acesteia sunt stabilite relaţiile dintre
personaje în mod schematic, printr-un organizator grafic. Profesorul împarte elevii pe grupe
(formate aleatoriu, după proximitate, după preferinţe). Fiecare grupă va primi câte o foie de
flip-chart şi markere, pe care vor elabora o hartă a personajelor, evidenţiind relaţiile dintre ele.
Foile se afişează pe tablă şi un raportor prezintă produsul realizat.Profesorul va sintetiza pe
tablă cele două grupe de personaje (atenienii lui Tezeu şi cretanii lui Minos) precum şi
personajele principale, secundare, episodice.
În cadrul orelor dedicate textului literar narativ poate fi utilizată şi Interogarea
procesuală, tehnica de formulare coerentă a unor întrebări raportate la textul epic: literale, de
traducere, interpretative, aplicative, analitice, sintetice, evaluative. Prin primele două tipuri de
întrebări, se solicită memoria elevilor cu CES, iar cu celelalte, uşor-uşor, este ţintit transferul
de la un nivel de gândire inferior la unul superior. Se realizează un tabel cu tipurile de
întrebări şi cu spaţii albe în care au fost fixate formulele interogative, se distribuie fiecărui
elev fişe cu acest tabel, pe prima coloană fiind scrise întrebările iar pe a doua răspunsul. Voi
exemplifica prin textul-suport Vizită...de Ion Luca Caragiale.
1.Întrebări literale: Când s-au petrecut evenimentele? Unde au avut loc? Cine
participă la acţiune?
2. Întrebări de traducere: Care sunt sinonimele cuvintelor: îndată, galoşi, vestibul?
3. Întrebări interpretative: De ce Ionel aruncă mingea prin casă?
4. Întrebări aplicative: Care sunt etapele acţiunii?
5. Întrebări sintetice: Cum a procedat Ionel cu chiseaua de dulceaţă?
6. Întrebări evaluative: Cum apreciezi comportamentul lui Ionel?
Completarea Hărţii mentale sau conceptuale, este o altă modalitate practică prin care
elevii devin mai activi în procesul de învăţare, mai interesaţi, mai motivaţi. Fiind o metodă de
învăţare vizuală, un instrument grafic care utilizează culori, linii, casete, imagini, aceasta
stimulează memoria, organizând informaţia. Metoda poate fi folosită ca sarcină de lucru în
învăţare, evaluare, activităţi de recuperare sau ameliorare a rezultatelor şcolare. Se poate lucra
individual şi pe grupe. De exemplu, realizarea hărţii conceptuale a basmului Zâna Munţilor
presupune ca elevii să fie organizaţi pe grupe de lucru omogene. Desenată asemenea unei
caracatiţe cu mai multe braţe, harta are în centrul ei, căsuţa în care este scris titlul basmului.
Pe cele cinci braţe poate fi detaliată structura narativă (situaţia iniţială, evenimentul
declanşator, complicaţiile, rezolvarea problemei, situaţia finală) sau să fie desenate sau
decupate ilustraţii care prezintă trăsături ale basmului. La finalul lecţiei, harta grupului este
prezentată în faţa clasei, realizându-se un feedback al tuturor participanţilor.
O metodă care conduce la obţinerea unui progres şcolar al elevilor cu CES în fixarea şi
sistematizarea trăsăturilor basmului este R.A.I. Răspunde-Aruncă-Interoghează. Elevii sunt
aşezaţi în cerc, unul dintre ei aruncă mingea formulând o întrebare din cunoştinţele însuşite.
Cel care prinde mingea, răspunde la întrebare, apoi o aruncă unui alt coleg care varăspunde.
Elevul care nu va şti să răspundă corect va ieşi din joc. Prin această metodă, feedbackul este
realizat într-un mod plăcut, relaxant, elevii cu CES comunică mai bine cu ceilalţi colegi, sunt
mai atenţi şi mai interesaţi.
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De asemenea, un rol deosebit în realizarea unei interacţiuni verbale cu doi
interlocutori, îl are implicarea elevilor în jocuri de rol sau dramatizări ale textelor narative. Ei
exersează cu aceste ocazii, strategii simple de ascultare activă şi manifestă un comportament
comunicativ politicos faţă de interlocutori. Pot fi grupaţi în perechi pentru a realiza jocuri de
rol, criteriile de constituire a acestora fiind numărul elevilor din clasă şi ritmul lor de lucru.
Sarcinile sunt scrise pe bileţele, înmânate fiecărei grupe. Se acordă 5 minute pentru pregătire
(distribuirea rolurilor, stabilirea scenariului) şi 5 minute pentru prezentarea în faţa clasei. Vor
fi explicate criteriile de evaluare încă de la început, după fiecare rol se face analiza de către
observatori voluntari.
Modalităţile descrise reuşesc să devină în actul educaţional desfăşurat cu elevii cu
CES, instrumente evaluative: de autoevaluare, de evaluare reciprocă, în echipă.
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Relatia cadru didactic - elev cu CES
Prof. Laura Elena Secu,
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Educației persoanelor cu diverse probleme de învățare a generat apariția sintagmei
cerințe educaționale speciale, utilizată preponderent în raport cu copiii cu dizabilități. A
devenit evident că termenul cerințe educaționale speciale (lansat în anul 1978) trebuie extins
și actualizat. Cerinţe Educative/Educaţionale Speciale (CES) este o sintagmă care a apărut şi
s-a dezvoltat în ultimele 2-3 decenii, în special, din dorinţa de a substitui, după caz,
anormalitatea educaţională sau inadaptarea şcolară, care nu mai corespundeau noii viziuni
asupra dreptului la educaţie. Conceptul a fost lansat în anul 1978, în Marea Britanie, dezbătut
ulterior la Cardiff, în 1990, de către Congresul Internaţional al Educaţiei Speciale – „Cerinţele
educative speciale – reale sau artificiale?” şi de Conferinţa Internaţională de la Jomtien,
Thailanda (1990). Expresia a fost preluată ulterior de UNESCO (din 1995). Lărgirea sferei de
cuprindere a acestui concept de bază trebuie să aibă în vedere includerea tuturor copiilor care,
din motive variate, nu reușesc să beneficieze corespunzător de educație școlară. Ca rezultat al
evidențierii menținerii accesului redus la educație pentru unele categorii largi de copiii,
educația cerințelor speciale a început să devină o problemă a învățământului general, sub
denumirea de școala incluzivă (o singură școală pentru toți). Incluziunea este înțeleasă ca o
mișcare spre extinderea scopului și rolului școlii obișnuite, de transformare a acesteia, pentru
a putea răspunde unei mari diversități de copii. Educația incluzivă – componentă a paradigmei
educație pentru toți – proiectează un nou tip de școală: comprehensivă (cuprinzătoare, care nu
selectează și nu exclude), care este deschisă, tolerantă, prietenoasă și democratică, care este
mai naturală prin eterogenitatea ei. Școala incluzivă valorizează și include pe toți copiii,
adaptându-se ea însăși la diversitatea de cerințe educaționale speciale, la particularitățile de
dezvoltare și învățare ale fiecărui copil.
Un factor important pentru asigurarea succesului incluziunii este abordarea pozitivă a
acestui sistem de către toţi factorii implicaţi: cadre didactice, directori, consilieri școlari,
asistenţi sociali, medici, părinţi, elevi, întreaga comunitate, care trebuie să fie convinşi de
beneficiile incluziunii. Acest aspect implică schimbări de comportament şi atitudine.
Noile viziuni asupra procesului educațional, cele incluzive, trebuie să pornească de la
premisa responsabilității sociale și profesionale a cadrului didactic, care trebuie format,
susținut și împuternicit pentru cunoașterea și aplicarea tehnologiilor didactice de
adaptare/diferențiere curriculară, evaluare și promovare. În școala incluzivă, cadrele didactice
se conduc de următoarele axiome: fiecare elev este capabil să învețe și rolul educației este de
a dezvolta potențialul fiecăruia; abilitățile copiilor pot fi dezvoltate printr-o instruire
individualizată și diferențiată eficace; inteligența nu este distribuită diferit (unii copii sunt mai
inteligenți, alții mai puțin inteligenți), ci există mai multe tipuri de inteligență ce trebuie
identificate, dezvoltate și valorizate pentru fiecare copil. Rolul educației nu este de a-i selecta
pe cei capabili, ci de a dezvolta potențialul fiecărui copil. Conceptul de educație incluzivă
reclamă redefinirea competențelor didactice ale învățătorilor/profesorilor, astfel încât aceștia
să poată valoriza incluziunea în practicile de predare- învățare-evaluare.
Pentru a asigura dreptul fundamental la educație al fiecărui copil, cadrele didactice
adaptează procesul de predare-învățare-evaluare la necesitățile și potențialul fiecăruia, prin
ajustări adecvate și rezonabile, prin flexibilizarea procesului educațional și a tuturor
elementelor acestuia, inclusiv a materialelor de predare-învățare. Procesul de adaptare a
metodelor, tehnicilor, mijloacelor de predare și de elaborare și adaptare a materialelor de
învățare presupune, la modul concret, identificarea de către cadrele didactice a mijloacelor
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specifice prin care actul educațional răspunde cerințelor tuturor copiilor, indiferent de
capacitatea de participare a acestora.
În scopul asigurării eficienței tehnologiilor și materialelor folosite în activități
individuale sau de grup, este important să se ia în considerare unele principii de bază, general
aplicabile, dar și principii specifice, recomandabile în cazul lucrului cu copii cu CES, aplicate
în mod creativ prin prisma cunoștințelor și abilităților cadrului didactic.
Un factor important în educația copiilor cu CES îl constituie identificarea celor mai
adecvate strategii educaționale. În acest context, este absolut necesar pentru cadrele didactice
să cunoască clasificarea tehnologiilor didactice, modalitățile de adecvare a acestora la
necesitățile copiilor, să monitorizeze şi să estimeze impactul utilizării unei anumite
metode/procedeu în lucrul cu copilul şi, respectiv, să decidă care sunt cele mai relevante, mai
eficiente, pentru a le promova în activitățile de incluziune educațională. Metodele utilizate în
procesul educațional, în general, şi cele selectate pentru asistența individualizată a copiilor cu
CES, în particular, trebuie să aibă un caracter funcțional, să se bazeze pe buna cunoaştere a
particularităților de dezvoltare a copilului, să fie orientate spre asigurarea progresului în era
tehnologiilor informaționale.
Deși, în ansamblu, educația incluzivă se referă la toți copiii, categoria celor cu CES
necesită atitudini specifice, individualizate, potrivit cărora tehnologiile aplicate în organizarea
și realizarea propriu-zisă a procesului educațional se vor întemeia pe următoarele abordări:
învățarea interactivă, negocierea obiectivelor, demonstrația, aplicația și conexiunea inversă,
evaluarea continuă ca răspuns al învățării, sprijin pentru elevi și profesori (conform
pachetului de resurse UNESCO „Cerințe speciale în clasă”, 1993).
Invățarea interactivă se bazează pe strategii care pun accentul pe relațiile dintre copii
și pe relația profesorului cu copiii în cadrul procesului de învățare. Elevii învață: să asculte, să
negocieze, să coopereze, să se exprime prin modalități variate, să însușească roluri și
responsabilități, să se cunoască pe ei înșiși, făcând apel la experiența anterioară pe care o
compară cu a altora.
Demonstrația, aplicația și conexiunea inversă (feedbackul) țin de metodele clasice de
predare-învățare-evaluare și se referă, respectiv, la: facilitarea asimilării materiei de studiu
prin demonstrarea celor predate, aplicarea cunoștințelor, exemplificarea cu situații reale din
viață, care fac apel la experiența celui ce învață, răspunsul prin conexiune inversă la cele
învățate.
Procesul de învățare, în general, și în cazul elevilor cu CES, în particular, este mai
eficient și mai accesibil, dacă informațiile prezentate sunt demonstrate și aplicate în situații
reale din viață, existând și un feedback continuu pe parcurs. Metoda demonstrației este una
care se pretează foarte bine procesului educațional incluziv.
Potrivit recomandărilor ce se conțin în pachetul de resurse UNESCO „Cerințe speciale
în clasă”, 1993, în procesul incluziunii școlare a copiilor cu CES este important să se acorde
atenție acțiunilor de sprijin. Pot fi delimitate patru arii asupra cărora se vor concentra
decidenții educaționali în proiectarea și realizarea acțiunilor de sprijin: instituirea și
acordarea suportului educațional elevilor care prezintă dificultăți de învățare, aplicarea
strategiilor și materialelor didactice adaptate, asigurarea profesorilor cu resurse necesare
suportului educațional, implicarea specialiștilor indicați pentru acordarea sprijinului necesar
elevilor și profesorilor. Aceeași sursă indică și alte metode și procedee didactice considerate
efective în procesul de incluziune în clasa generală a copiilor cu CES: ortopedagogia: se
bazează pe principiul domeniilor de dezvoltare, promovează ideea sprijinirii învățării pe
cunoașterea punctelor tari și a punctelor slabe; analiza sarcinilor: pune accentul pe sarcina
de lucru dată elevului, se bazează pe definirea clară a obiectivelor, darea instrucțiunilor și
evaluarea realizării sarcinilor; predarea țintă: se bazează pe determinarea comportamentului
deficitar, necesită formularea de obiective adecvate în contextul dificultăților, darea de
sarcini corespunzătoare și monitorizarea progresului zilnic; lucrul în grup: se bazează pe
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colaborarea între elevi și pe sprijinul reciproc, implică diverse forme de lucru, discuții
focalizate, activități comune, jocuri de rol etc.
În mod evident, există o multitudine de tehnologii care pot fi aplicate în procesul de
incluziune școlară și acordare a suportului educațional copiilor cu CES. Totuși, ar fi necesar
să se țină cont de eficiența diferitelor strategii didactice, iar deciziile de promovare a unor sau
altor forme de lucru cu copiii să fie argumentate.
Modificarea practicii de predare-învățare-evaluare și de management al clasei de elevi
în care sunt incluși copii cu CES vizează nu doar o schimbare de strategie didactică și de
adaptare a procesului educațional la cerințele educaționale speciale ale copilului, ci și una de
comportament didactic. În primul caz, este vorba de proiectarea și realizarea unui proces
educațional diferențiat, centrat cu adevărat pe necesitățile și capacitățile de învățare ale
fiecărui copil, în care cadrul didactic se angajează să lucreze în cooperare cu alții (cu cadrul
didactic de sprijin, cu părinții etc.) și să respecte în cadrul acestui proces principiile educației
incluzive: accesul egal la educație, non-discriminare, individualizare, abilitare (reabilitarea,
readaptarea) etc. În al doilea rând, schimbarea de comportament în clasă vizează atât cadrul
didactic, cât și elevii. Elevii trebuie ajutați să se acomodeze la cerințele educației incluzive,
adică să accepte diversitatea, să colaboreze, să se respecte și să se ajute reciproc, să dea
dovadă de toleranță etc. (Bulat, G., Rusu, N., p.15).
Diferențele umane reclamă adaptarea învățării la necesitățile copilului. Din aceste
considerente, educația incluzivă este centrată pe toți elevii și pe fiecare în parte. Misiunea
profesorului este de a cunoaște identitatea fiecărui elev și de a o valoriza în cadrul procesului
instructiv-educativ.
Menționăm, în acest context, importanța cunoașterii de către cadrele didactice, dar și
de alte persoane implicate în procesul de incluziune, a conceptului de valorizare a rolului
social, care indică asupra concordanței dintre rolul social pe care îl au persoanele, grupurile și
modul cum acestea sunt percepute, evaluate și tratate. Astfel, persoanele care ocupă roluri
estimate pozitiv de către factorii de percepție în mod sigur vor fi valorizate pozitiv de către
aceștia. Dimpotrivă, persoanele, grupurile care sunt considerate de către factorii de percepție
cu roluri devalorizante mult mai des sunt stigmatizate. Aplicând acest concept la categoria
copiilor cu CES, subliniem că un prim pas spre obținerea unor rezultate în procesul de
incluziune educațională a acestora va fi în a-i aborda pe acești copii în aspect pozitiv.
Profesorii din cadrul şcolii incluzive trebuie încurajați să adopte practici moderne în
cadrul orelor de curs, să se autoperfecţioneze în permanenţă în ceea ce priveşte lucrul cu
copiii cu CES, să-i determine pe copiii fără probleme să-i accepte şi să-i ajute pe așa colegi,
fără a-i ridiculiza sau exclude. Este bine ca elevul cu CES să învețe cu ceilalți elevi și nu
separat de ei.
De aceea, cadrul didactic trebuie să stabilească foarte clar cum și cât timp va antrena
copiii cu CES în activitate, ce sarcini didactice le va propune pentru ca aceștia să participe
alături de ceilalți în procesul de învățare. Prin urmare, elevul cu CES trebuie să fie inclus pe
parcursul orei în activitățile frontale, precum și în activitățile de grup. La anumite etape ale
lecției poate primi sarcini individualizate, inclusiv de evaluare. În cazul în care copilul cu
nevoi speciale este „supraîncărcat” doar cu sarcini pe care trebuie să le rezolve de sine stătător
și nu ia parte la activitățile frontale sau de grup desfășurate în clasă, incluziunea educațională
și socială a copilului nu are loc. Cadrul didactic trebuie să pună în valoare ceea ce realizează
copilul la lecție, să găsească momentele potrivite în desfășurarea orei pentru a intercala
activitatea copilului cu CES în cea a colegilor de clasă. Se recomandă ca sarcinile
individualizate pentru copilul cu CES să nu se formuleze permanent în voce, deoarece astfel
se pune în evidență că elevul cu nevoi speciale realizează altceva decât restul elevilor și
aceasta este în detrimentul incluziunii copilului (Chicu, V., p.43). Implementarea în practică a
educației incluzive presupune înțelegerea faptului că rolul profesorului este acela de a facilita
procesul de învățare pentru fiecare elev și de a fi un sprijini activ al acestora (Pereteatcu, M.,
Zorilo, L).
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Implicarea cadrelor didactice este condiția majoră în realizarea integrării copiilor cu
CES în viața școlară și socială. În demersul la clasă, pentru a favoriza integrarea cât mai
rapidă a copiilor cu nevoi speciale, e necesar să valorificăm sensibilitatea deosebită a acestora
și disponibilitatea de a oferi și de a primi afecțiunea celor din jur.
Este evident faptul că în clasele unde cadrele didactice folosesc foarte des strategii
didactice incluzive, materiale ajutătoare, au o atitudine pozitivă, media școlară a elevilor cu
CES este în creștere, iar gradul de motivație, satisfacție, apartenență la un grup, de incluziune
socială și emoțională este mai mare. Elevii claselor primare tind să imite învățătorul și orice
acțiune a acestuia este considerată drept exemplu. Cadrul didactic este o sursă de experiență
pentru elevii aflați în dificultate, el fiind responsabil de întregul proces de incluziune a
elevilor în școala generală, alături de copii ordinari. În cazul claselor în care cadrele didactice
nu promovează la un nivel maxim educația incluzivă, elevii cu CES nu ating rezultatele
menționate mai sus.
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Școala incluzivă – o școală prietenoasă
Stanca Doina
Școala Gimnazială Nr. 38 ”Dimitrie Cantemir” Constanța
Procesul de transformare a școlii tradiționale într-una incluzivă cere timp și tehnici noi
de abordare din partea fiecărui profesor. Obiectivele educației incluzive vizează combaterea
neparticipării școlare, a abandonului și a eșecului școlar, prin demersuri care depășesc
barierele impuse de dificultățile de ordin material, personal, familial sau social cu care se
confruntă copiii. În același timp, educația incluzivă vizează asigurarea unor condiții optime de
învățare care să ofere tuturor șansa unui start egal în viața din punct de vedere educațional.
Principiul egalității de șanse reprezintă conceptul de bază al școlii incluzive, prin
aplicarea căruia aceasta contribuie la anularea diferențelor de valorizare bazate pe criterii
subiective, de ordin etnic sau social. Incluziunea la nivel școlar se realizează prin respectarea
și valorizarea diferențelor socio-culturale existente în rândul elevilor si prin promovarea
diversității experienței educative care rezultă din aceste diferențe.
Școala incluzivă devine astfel o școala deschisă tuturor, o școală prietenoasă,
flexibilă, o scoală care abordează procesul de predare - învățare - evaluare într-un mod
dinamic și atractiv, o școală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie
într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate de
apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din
interiorul unei comunități.
Poate fiecare profesor a încercat să răspundă la un moment dat la întrebări de genul:
De ce nu toți elevii mei progresează în același fel? Cum pot să-i ajut pe toți să înțeleagă? Cum
pot să-i ajut?
Un prim pas în oferirea răspunsurilor la aceste întrebări stă în faptul că profesorul ar
trebui să accepte, în primul rând, diversitatea dintr-o clasă; faptul că fiecare elev are propriile
sale capacități intelectuale, diferite de cele ale altor colegi, că fiecare are stilul său propriu de
a învăța și fiecare are nevoile sale în privința asimilării de informații.
Așadar, unul dintre cele mai importante aspecte a le învățământului actual este nevoia
sa de adaptare la necesitățile copiilor, oricare ar fi acele necesități și oricare ar fi copiii – fie că
sunt copiii cu CES, fie că pur și simplu sunt copii cu un ritm mult mai încet de învățare.
O astfel de metodă de adaptare o constituie școala incluzivă, o școală ce se axează pe
includerea acelor copiii sau chiar grupuri ce au fost anterior marginalizate și care implică în
procesul de învățare și de luare a deciziilor părinții, îngrijitorii și consilierii specializați.
Cel mai important lucru de luat în considerare este că predarea în cadrul diversității
implică predarea pentru fiecare individ în parte. Ținând cont de interesele fiecărui elev, de
experiențele și țelurile sale facem, de fapt, un pas important în educația elevilor și integrarea
lor în societate, după terminarea studiilor. Mai mult, putem spune că diferențele dintre indivizi
sunt mult mai pregnante decât cele dintre grupuri. Din acest punct de vedere, poate una dintre
cele mai mari provocări căreia trebuie să-i facă față un profesor este adaptarea stilului de
predare astfel încât să corespundă necesităților fiecărui elev în parte.
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O nouă dimensiune care începe să se contureze în peisajul învățământului românesc
este aceea de democratizare și egalizare a șanselor fiecărui copil în parte. În acest scop a fost
înființată și școala incluzivă – un răspuns la redimensionarea educației. Scopul acestei școli
este de a crea pentru toți copiii un cadru prielnic învățării, pornind de la premisa că diferențele
dintre oameni sunt normale și ele trebuie acceptate. Un rol important în cadrul școlii incluzive
îl are pedagogia și învățarea centrată pe elev. Acest lucru implică automat adaptarea
curriculumului și metodelor de predare la capacitatea și nevoia fiecărui elev în parte.
Predarea la elevii cu nevoi speciale solicită aceleași strategii și practici ca și predarea
la orice alt tip de clasă. Cu alte cuvinte, o bună metodă de predare în general va fi o bună
metodă de predare și pentru elevii cu nevoi speciale. Toți elevii au dreptul să aștepte de la
învățământ cele mai bune și eficiente metode, iar elevii cu CES nu fac diferență.
Școala incluzivă reprezintă o provocare pentru școlile obișnuite, însă ea nu trebuie
privită ca o amenințare pentru performanța acestor școli. Multe dintre aceste instituții găsesc
ca fiind dificil să integreze elevii cu nevoi speciale în cadrul claselor obișnuite. Însă această
teamă poate fi depășită prin educație, resurse didactice adecvate, sprijin și nu în ultimul rând
credința că incluziunea este un drept moral și social ce nu poate fi negat nimănui.
Există anumite etape ce trebuie urmate în cadrul școlarizării copiilor cu CES, printre
care, în primă fază, este acceptarea ideii că există astfel de copii, recunoașterea dreptului lor la
educație, integrarea lor treptată în cadrul școlilor obișnuite. Astfel pe măsură ce acești copii
vor crește, vor deveni adulți și vor avea probabil proprii copii, incluziunea va fi deja un fapt
acceptat și o măsură firească în cadrul educației. Copiii educați în cadrul școlii incluzive vor fi
mai bine pregătiți să interacționeze cu diverși indivizi precum și cu diverse situații din lumea
reală.
În cadrul școlii incluzive profesorii trebuie să colaboreze cu diferiți specialiști în
domeniul educației, cum ar fi psihologi, consilieri, terapeuți și alți specialiști pentru că doar
împreună vor reuși să obțină cele mai bune rezultate. Profesorul consultant pentru CES este
probabil cel care va lucra cel mai mult cu fiecare profesor în parte, el fiind și cel care va
participa în cea mai mare măsură la orele de curs. Școala incluzivă presupune îmbunătățirea
sistemului educațional pentru toți elevii. Implică schimbări în curriculum, în modul de predare
al profesorilor, în modul de învățare al elevilor, precum și schimbări în modul cum
interacționează copiii cu CES cu colegii lor și viceversa.
Ideea este ca școlile, centre de învățare și educație, să se schimbe astfel încât să devină
comunități educaționale în care nevoile tuturor elevilor și profesorilor să fie îndeplinite.
Școlile incluzive nu mai asigură o educație obișnuită sau o educație specială, ci asigură o
educație incluzivă, iar ca rezultat elevii vor putea învăța împreună. Cu alte cuvinte, acest tip
de școală este deschisă tuturor elevilor, astfel încât toți elevii să participe și să învețe. Pentru
ca acest lucru să se întâmple, profesorii și școlile, în general, au nevoie de o schimbare, pentru
a întâmpina cu mai mult succes diversitatea nevoilor elevilor. Educația incluzivă este un
proces de facilitare a procesului de învățare pentru toți elevii, chiar și pentru cei ce au fost
anterior excluși.
Printre avantajele școlii incluzive se numără faptul că elevii cu CES sunt tratați ca
parte integrantă a societății, au ca model restul colegilor care nu au probleme, atât copiii cu
CES cât și colegii lor își dezvoltă abilitățile comunicative, devin mai creativi, acceptă
diversitatea, etc. Profesorii adoptă metode diverse de predare-învățare, de care beneficiază toți
elevii, nu numai cei cu CES. Socializarea între elevii și dezvoltarea prieteniilor între colegi
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este destul de importantă în dezvoltarea procesului de învățare, datorită schimbului de
informații permanent.
În ceea ce privește cadrele didactice din cadrul școlii incluzive, ele trebuie încurajate
să adopte practici moderne în cadrul orelor de curs, să se autoperfecționeze în permanență în
ceea ce privește copiii cu CES. Un alt rol important pe care cadrele didactice îl au este acela
de a-i face pe copiii fără probleme să-și accepte și să-și ajute colegii cu CES, fără a-i
ridiculiza sau exclude.
Trebuie precizat, de asemenea, că alături de cadrele didactice și colegii de clasă, un rol
important în asigurarea succesului copiilor cu CES este atribuit familiei și părinților acestor
copiii. A fost demonstrat, de altfel, că în acele cazuri în care părinții și familia, în general s-au
implicat activ în procesul de învățare, copiii cu CES au avut rezultate mult mai eficiente. Prin
această implicare activă a familiei se creează, de fapt, o comunitate incluzivă ce-i va ajuta pe
copiii cu CES să se integreze mai repede și cu mai mult succes în societate, după terminarea
studiilor.
Așadar, necesitatea de redimensionare a învățământului pentru a stabili standarde
educaționale și pentru a determina școlile să devină responsabile de rezultatele elevilor,
necesită un mare efort și dedicație, atât colectiv cât și individual. Pentru aceasta trebuie să
credem că fiecare copil în parte poate învăța că diversitatea ne este utilă tuturor și că elevii
expuși diferitelor riscuri le pot depăși printr-o atenție și implicare din parte cadrelor didactice
și a comunității, în general.
Pe măsură ce va interveni această redimensionare a învățământului, incluziunea nu va
mai fi privită ca o acțiune izolată, distinctivă, ci va deveni o acțiune naturală, simultană.
Concluzionând, putem spune că incluziunea nu-i implică numai pe copiii cu CES; ea este de
fapt o realitate și recunoașterea faptului că fiecare copil este unic.
Bibliografie:
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Tehnici de învățare multisenzorială în educația incluzivă

Prof. consilier Diaconu Ionela
C.J.R.A.E. Olt, Liceul Tehnologic ”Danubius”, Corabia
Incluziunea în învățământul de masă a copiilor cu CES a necesitat și a atras după sine
reconsiderarea, în esență, a procesului de predare-învățare-evaluare, cu accent pe satisfacerea
cerințelor diversificate ale copiilor. În special, este vorba despre identificarea și aplicarea
celor mai adecvate tehnici care să faciliteze învățarea. În ultimii ani, în rândul acestora se
evidențiază tehnicile de învățare multisenzorială ca fiind cele mai eficiente metode/strategii în
asigurarea performanțelor școlare ale copiilor cu dificultăți de învățare.
Aplicarea tehnicilor de învățare multisenzorială presupune valorificarea în procesul de
învățare a cât mai multe simțuri. Este cunoscut faptul că în pedagogia tradițională predareaînvățarea se face, de regulă, utilizând auzul și văzul: pentru citirea informațiilor, analiza
textelor, imaginilor etc. și pentru audierea informațiilor (de regulă, furnizate de învățător). În
mod evident și natural, în grupurile de copiii întotdeauna există/vor exista dintr-acei care
au/pot avea dificultăți legate de procesarea (urmărirea, prelucrarea) vizuală sau auditivă a
informațiilor/conținutului învățării.
Dificultățile de învățare ale copiilor pot fi în unul sau mai multe domenii: citit, scris,
ortografie, matematică, înțelegere etc., variind de la simplu la complex, în funcție de nevoile
copilului și de sarcina de învățare care urmează a fi rezolvată. Soluția pentru atare dificultăți
sunt tehnicile multisenzoriale, care permit copiilor să își folosească punctele personale forte,
care îi vor ajuta să învețe. Implicarea mai multor simțuri ale copilului, în special utilizarea
atingerii (tactile) și a mișcării (cinetice) stimulează creierul copilului să dezvolte competențe
tactile și cinetice pe care, ulterior, să le exploreze în procesul cunoașterii/învățării.
Tehnicile și strategiile de predare multisenzorială stimulează învățarea prin implicarea unor
sau a tuturor simțurilor pentru:
•
colectarea, înțelegerea informației privind sarcina de realizat;
•
corelarea informațiilor cu conceptele deja cunoscute și înțelese;
•
perceperea logică implicată în rezolvarea problemelor;
•
învățarea sarcinilor de rezolvare a problemelor;
•
aplicarea abilităților de gândire nonverbală;
•
înțelegerea relațiilor dintre concepte;
•
stocarea și păstrarea informațiilor pentru utilizare/revalorificare ulterioară.
Practica educațională demonstrează că toți copiii, cu sau fără CES, învață mult mai
ușor, memorează și pot aplica mai ușor concepte pentru învățarea viitoare, dacă în predare
sunt folosite metode compatibile cu particularitățile personale de dezvoltare ale simțurilor lor,
asociate și stilurilor de învățare. Tehnicile multisenzoriale oferă o varietate de oportunități de
angajare a simțurilor personale în procesul de învățare.
Tehnici pentru stimularea raționamentului vizual:
•
Text și/sau imagini pe hârtie, postere, modele, ecrane de proiecție, calculatoare,
flash carduri etc.;
•
Utilizare culori pentru evidențierea, organizarea informațiilor sau a imaginilor;
•
Organizatori grafici etc.
Organizatorii grafici sunt foarte frecvent utilizați în instruirea/asistența copiilorcu dizabilități
de învățare. Această tehnică îi ajută pe profesori să predea și pe elevi să înțeleagă mai bine
materia nouă, să relaționeze conceptele noi cu cele deja cunoscute, să identifice ideile
principale/esența unei informații, să soluționeze probleme etc.
Organizatorii grafici sunt de diferite formate și pot fi utilizați în diferite scopuri:
•
clasificare;
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•
expunerea șirului de acțiuni/evenimente;
•
semantizare;
•
stabilirea relației cauză-efect;
•
matricea comparație
Tehnici pentru stimulare auditivă:
•
Texte/cărți înregistrate pe bandă, lectură asistată de colegi, lectură asociată, cititoare
de text computerizate etc.;
•
Video cu audio însoțitor;
•
Muzică, cântece, instrumente, vorbire orală, rime, jocuri ritmate etc.
Tehnici pentru stimulare tactilă:
•
Obiecte: tăvi cu nisip, hârtie gofrată, obiecte texturate;
•
Puzzle-uri pentru îmbunătățirea abilităților motorii fine;
•
Materiale de modelare: argilă, plastilină, aluat, alte materiale sculpturale;
•
Materiale mici, numite manipulative (în special, pentru reprezentarea valorilor
numerice, pentru predare calcul etc.).
Tehnici pentru stimulare chinestezică:
•
Jocuri – sărituri cu coarda, cântecele cu mișcări ritmice, aplauze;
•
Activități cu mișcări de amploare – dansuri, competiții, jocuri de învățare etc.
O altă clasificare a tehnicilor de învățare multisenzorială le partajează
dupăcompetențele de format: scris, citit, calcul etc.
În aplicarea tehnicilor de învățare multisenzorială un rol important îl are camera senzorială,
care este spațiul/mediul educațional special proiectat și dotat cu echipamente și inventar
pentru stimulare senzorială.
Eficiența și randamentul activităților desfășurate în camera senzorială vor depinde de
creativitatea și măiestria pedagogică a cadrului didactic în selectarea acelor tipuri de
exerciții/ocupații care să stimuleze simțurile copilului în procesul de învățare.
În concluzie, constatăm că tehnicile de învățare multisenzorială sunt utile și importante,
deoarece:
•
fac apel la mai mulți analizatori, mărind, astfel, capacitatea de învățare;
•
pot fi aplicate în studiul diferitor materii/teme/subiecte și în formarea diferitor
competențe;
•
este în beneficul tuturor copiilor, dar sunt de foarte mare ajutor pentru copiii cu CES.
Bibliografie
 Clark D. R. Visual, Auditory, and Kinesthetic Survey, http://www.nwlink.
com/~Donclark/hrd/styles/vak.html;
 Cerghit I., 2002, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi
strategii. Ed. Aramis, Bucureşti;
 Lewis R. B., Doorlag D. H. 2011, Teaching Special Students in General Education
Classrooms. N.J.: Upper Saddle River, Pearson;
 Pintilie M., 2002, Metode moderne de învățare-evaluare. Ed. Eurodidact, Cluj-Napoca

36

SECȚIUNEA 2

37

Povestea lui A.M., copilul cu retard mintal moderat, integrat cu succes în
învățământul de masă
Andrei Carmen –Silvia
C.J.R.A.E. Constanța – Liceul Teoretic ,,Callatis” Mangalia
Motto: ,,Fiecare copil învaţă în stilul, ritmul şi particularităţile lui. Dar, fiecare ...
învaţă. (Ecaterina Vrăsmaş)
A.M. este elevă în clasa a VII a la Liceul Teoretic ,, Callatis” Mangalia, are 14 ani și
este unul dintre copiii cu CES integrați cu succes în unitatea școlară și colectivul clasei.
Povestea terapeutică dintre noi, eu în calitate de consilier școlar și A.M. în calitate de
beneficiar al serviciilor psihopedagogice, a început acum 11 ani, când micuța a fost înscrisă la
Grădinița ,,Callatis”.
A.M. s-a născut în Italia, din mama româncă și tată de culoare. Nu a fost un copil dorit
și nici recunoscut de tată. Pentru că nu s-a putut descurca singură, mama a revenit în România
la familia sa pentru a primi ajutor în creșterea fetiței.
A.M este o fetiță drăguță, cu trăsături specifice unui mulatru, cu ochii negri precum
mura și părul negru și cârlionțat precum abanosul. Este un copil educat, îngrijit, prietenos,
care are foarte mare nevoie de atenția și iubirea celor din jur. La școală are un comportament
adevat, nu perturbă orele ci este foarte atentă, se stăduiește să răspundă atunci când cunoaște
răspunsurile și este foarte conștiincioasă în măsura în care îi permite capacitatea intelectuală.
La 2 ani, A.M. a fost diagnostică cu dizabilitate mintală. Un moment dificil pentru
mamă, dar pe care l-a depășit pentru a face tot ce este mai bun pentru fetița sa.
Mama a acceptat diagnoza Comisiei Medicale, retard mintal moderat, și a trecut la
aplicarea Planului de Intervenție Individualizat întocmit de specialiști, medici psihiatri,
psihologi, logopezi și pedagogi, crezând în șansa la o viață mai bună a copilului său.
Pentru că avea o vorbire neînțeleasă, copilul a început ședințele de logopedie, astfel
încât la 5 ani, vorbea clar, coerent, logic, cu un vocabular bogat pentru diagnosticul său.
La 3 ani, A.M. a fost înscrisă la grădiniță și a primit cu bucurie, întâlnirea zilnică cu
colegii de grupă și doamna educatoare aducând mari progrese în dezvoltarea sa.
În calitate de consilier școlar am preluat cazul la cerea mamei și a doamnei educatoare,
ulterior a doamnei învățătoare și a domnului diriginte și am derulat o serie de activități psihoeducaționale astfel încât A.M. să fie integrată cu succes în școala noastră, să obțină rezultate
bune și mai ales să nu primească eticheta copil cu CES:
1.Organizarea meselor rotunde cu cadrele didactice, a şedinţelor cu părinții și
întâlnirilor cu colegii de clasă, de sensibilizare în ceea ce privește cazul fetiței şi informarea
acestora în domeniul Educaţiei Incluzive;
2. Consiliere și sprijin metodologic pentru cadrele didactice, constând în identificarea
de soluții la problemele educaționale întâmpinate de A.M. și în elaborarea planificărilor
calendaristice, proiectarea unităților de învățare și a lecțiilor, curriculum adaptat în funcție de
nevoile elevei.
3. Colaborare permanentă cu profesorul de sprijin și logopedul, pentru o intervenție
unitară.
4.Organizarea activităţilor psiho-socio-educative cu colegii de clasă a lui A.M. pentru
acceptarea acesteia și crearea coeziunii grupului, în care fetița are locul său;
5.Consilierea individuală a lui A.M. la cabinet, prin procurarea și elaborarea
materialelor didactice necesare pentru a răspunde nevoilor copilului și a asigura progresul
educațional.
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6. Consilierea individuală a mamei, pentru a depăși răutățile emise de unii membrii din
comunitate ,,copil din flori, mulatru, retardat” precum și familiarizarea cu metode
psihopedagogice în lucrul acasă cu A.M..
7. Sprijin cu material ( rechizite, îmbrăcăminte, dulciuri), anual, de Crăciun, în cadrul
campaniilor organizate în școală ,,Dăruiește bucurie într-o cutie”.
În prezent, eleva este integrată cu succes la școală. Are rezultate bune și a parcurs cu
bine Testele Naționale susținute în clasa a II a, a IV a și a VI a. Colegii de clasă au înțeles
problema cu care se confruntă, știu cum să relaționeze cu ea și cum să o facă să vină cu
bucurie la școală. Se gândește la o profesie, încă nu s-a decis și are mari emoții pentru clasa a
VIII a și Evaluarea Națională. Îi place mult să deseneze, talentul acesteia fiind valorificat și
recompensat cu premii la multe concursuri de arte plastice.
„Mă simt foarte bine la şcoală, am mulţi prieteni aici, colegii mei sunt foarte buni cu
mine, mă ajută mereu. Îmi place mult ora de desen și mai puțin matematica. Ori de câte ori am
o problemă doamna psiholog mă ajută, de fapt toți profesorii sunt înțelegători cu mine”. A.M.
„A.M. s-a reintegrat foarte bine în colectivul clasei, este sociabilă și a înregistrat
multe succese școlare. În clasă este ajutată de colegi, lucrează independent și este autonomă în
comportament. Nu agreează științele exacte, dar facem eforturi pentru a obține rezultate
bune.” T.C., profesor diriginte
,,A.M. este colega noastră. Ne cunoaștem de mici și știm că ea este un pic altfel decât
noi dar la fel de specială ca și noi. O ajutăm atunci când are nevoie, o invităm să participe
alături de noi la activități în afara școlii.” A.P., colegă
,,A. a devenit mult mai independentă, merge singură la şcoală, participă cu interes la
activităţi extraşcolare, e foare sociabilă şi are mulţi prieteni. A fost ghidată frumos de oameni
care își iubesc profesia și fac tot ce este mai bine pentru copii. Sunt mulţumită de progresul ei,
deşi iniţial aveam mari temeri legate de atitudinea celor din jur faţă de ea, un copil mulatru cu
deficiență mintală. Este minunat să o văd fericită și sper să învețe o meseie pentru a se
descurca în viață”. E.M., mama lui A.M.
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5. Ghid general Planificarea, predarea şi evaluarea curriculum-ului pentru elevii cu
dificultăţi de învăţare, Anglia, SENCO Toolkit;
6. http://www.tommihail.net/inclusion_ myths.html Mituri despre educaţia incluzivă
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“Bune practici privind managementul clasei incluzive în cazul copiilor
diagnosticați/identificați cu ADHD”
Prof. Înv. Preșcolar Babu Maria
Prof. Înv. Preșcolar Țifui Jeni Mădălina
Grădinița P.P. NR. 42 , Constanța
Am vrea să începem prin a clarifica : Ce este ADHD? Aceasta deoarece după
ultimele studii, între 6-9 % dintre şcolari, sunt diagnosticaţi cu ADHD. (sursa: Dr. Tiberiu
Mircea, Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din Romania). Se
ştie că fiecare vârstă îşi are caracteristicile sale. Astfel copiii au multă energie, nu pot sta mult
timp concentraţi asupra unui lucru, simt nevoia să se mişte, se concentrează mai greu asupra
unei sarcini date, fiind uşor distraşi de ceea ce este în jur. Un copil hiperactiv poate fi
recunoscut după frecvenţa şi intensitatea cu care apar aceste probleme. Are foarte multă
energie, se concentrează greu, în grup are tulburări de comportament iar rezultatele lui şcolare
sunt sub nivelul posibilităţilor. El atrage atenţia prin trei aspecte importante:dificultăţi de
atenţie şi concentrare, comportamente impulsive, hiperactivitate (agitaţie evidentă).Cauzele
apariţiei ADHD sunt legate de o întrerupere în maturizarea cerebrală şi un dezechilibru al
unor substanţe chimice din creier. Este important de subliniat că, fiind o tulburare
neurobiologică, ea nu este generată de erori educative sau de factori de mediu, dar poate fi
agravată de aceştia. Odată diagnosticată această tulburare trebuie şi tratată. Îngrijirea şi
tratarea presupun o abordare multidisciplinară, articulată, coerentă şi mai ales consecventă în
care sunt deopotrivă implicaţi părinţii, psihologul, logopedul, educatorii şi mai ales copilul
însuşi. (Niţescu, 2007)
Exista strategii de succes în instruirea şcolară a copiilor cu ADHD ce cuprind 3
obiective: evaluarea nevoilor personale şi a punctelor tari ale copilului, selectarea metodelor
potrivite pentru instruirea şcolară, combinarea metodelor de instruire şcolară cu programul
educaţional personalizat al copilului.
In ceea ce priveste ADHD şi şcoala, noile practici educaţionale ne obligă la o
reorganizare a clasei în timp şi spaţiu, pe baze cunoscute şi non-ideologice, chiar nerespectând
programa sau credinţa într-un nivel egal al tuturor elevilor în acelaşi moment. Acasta
presupune o reflecţie comună, în cadrul şcolii, asupra competenţelor asimilate şi a nivelului
care poate fi atins, de la caz la caz, inclusiv pentru elevii aflaţi în situaţii speciale. (Vogler,
2000).
Prezentăm, în continuare, câteva bune practici prin care şcoala poate veni în
ajutorul copiilor cu ADHD: copiii cu ADHD au nevoie să fie plasaţi în echipe de lucru cu
alţi copii asemănători lor, nu ca educaţie sau performanţe şcolare, ci ca nivel de maturizare; o
structură dreaptă, dar fermă, este esenţială în activităţile de fiecare zi şi rutina trebuie păstrată
cu stricteţe. Aceşti copii răspund foarte bine la cei trei „R”: rutină, regularitate şi repetiţie;
profesorul trebuie să fie ferm şi să deţină controlul clasei, dar totodată să fie o persoană
apropiată şi caldă;clasele cu număr mic de elevi sunt indicate pentru aceşti copii, deoarece,
distractibilitatea este mai mică, şi le oferă oportunităţi mai bune de a înnoda prietenii cu
colegii şi cu educatorul; mulţi dintre copiii cu ADHD reuşesc să îndeplinească mai bine
sarcinile manuale sau în scris, decât cele orale;este important să învăţăm să lucrăm cu aceşti
copii, deoarece aceştia au multe talente ascunse, mult potenţial şi multe de dăruit. In ceea ce
priveste desfăşurarea activitatilor la clasă: este important ca educatorul să pregătească
lecţiile cât mai atractiv prin includerea unor activităţi aplicative pentru a stimula atenţia
copilului. Toţi profesorii eficienţi ştiu că succesul învăţării se obţine dacă li se captează
elevilor interesul sau li se stârneşte curiozitatea, deci dacă elevii au motivaţie pentru învăţare.
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(Neamţu, Gherguţ, 2000) .Lecţiile să fie pe cât posibil concentrate, iar cele foarte lungi, să fie
împărţite în segmente. Implicarea efectivă a elevului cu ADHD în timpul predării este bine
venită..Aceşti elevi trebuie să fie încurajaţi să dezvolte imagini mintale ale conceptelor sau ale
informaţiile care le-au fost prezentate. Importanta este folosirea învăţării prin cooperare,
implicarea copilului într-un grup de lucru, dându-i o sarcină specifică, creşte stima de sine a
acestuia şi capacitatea de interrelaţionare cu colegii.Folosirea unui coleg ca meditator pentru
copilul cu ADHD poate fi un pas spre succes.
Regulile clasei trebuie să fie simple şi clare; ele trebuie stabilite împreună cu
clasa de elevi. La nivelul clasei trebuie implementat un sistem de management al
comportamentului. Comportamentele pozitive să fie recompensate şi educatorul să se
concentreze mai ales pe aspectele pozitive; stabilind obiective pe perioade de ore, zile,
săptămâni sau luni, ca elevii să primească feed-back atunci când progresează sau ating
obiectivele propuse.. Educatorul trebuie să specifice clar comportamentul pentru care oferă
recompensa: „îmi place foarte mult cum te-ai jucat azi şi că ţi-ai indeplinit sarcina corect”,
decât „bravo, bun băiat”! Îl poate recompensa cu un zâmbet şi cu o vorbă bună: „Îmi place că
lucrezi din greu”.Nu trebuie certat în faţa colegilor, iar ceilalţi copii vor înţelege că şi ei nu au
permisiunea să-l certe. În loc să fie confruntat direct, atunci când activităţile sau
comportamentele lui sunt inadecvate, educatorul poate prezenta alternativa care rămâne
valabilă.Acest lucru face ca aşteptările să devină clare pentru elev şi astfel să evite
interpretarea negativă sau criticismul.Unii elevi din grupele mici răspund foarte bine la un
sistem de semne prestabilit împreună cu educatorul. Astfel, acesta poate oferi un semnal
vizual sau verbal atunci când un comportament inadecvat începe să apară. Aceste semnale
reamintesc elevului să-şi corecteze comportamentul fără o confruntare directă care-i poate
leza stima de sine. Este bine ştiut că acel comportament care este ignorat tinde să dispară
(dacă nu este un comportament antisocial).Recompensele pentru o sarcină bine făcută sau
pentru un comportament pozitiv cresc şansele ca acesta să se repete.
Este de o mare importață, în menagementul clasei inclusive , parteneriatul
educațional cu familia pentru sprijinirea copiilor cu dizabilități. Incluziunea copiilor cu
CES în programul educațional este facilitată de realizarea parteneriatului între părinţi şi
școală. Nici un specialist sau cadru didactic nu ar trebui să spună părinţilor că „nu mai este
nimic de făcut“ pentru copilul lor.Programele de intervenţie şi sprijin ar trebui să implice
familiile la maximum. Ele ar trebui să fie construite astfel, încât să satisfacă nevoile copilului
în contextul larg al nevoilor familiei.Părinţii ar trebui să fie recunoscuţi ca fiind cei mai
potriviţi în relatarea istoriei, comportamentului şi nevoilor copilului. Ei ar trebui să aibă acces
total la toate informaţiile educaţionale şi la „diagnosticele“ copilului.Va trebui sa li se explice
de ce este nevoie să-i implicăm pe părinţi în viaţa școlii. Cercetările au demonstrat că în
toate cazurile, implicarea s-a dovedit benefică pentru educaţia copiilor; implicarea activă are
un impact considerabil mai mare decât cea pasivă (prin implicarea pasivă ânţelegând
semnarea înştiinţărilor primite de la școală sau faptul că părinţii se asigură că copiii au toate
rechizitele necesare, atunci când pleacă de acasă; prin implicare activă înţelegem sprijinirea
activităţilor de la școală şi ajutor în sala de clasă);cu cât implicarea se manifestă mai
devreme, cu atât mai bine; părinţii care primesc sprijin şi sunt formaţi de către școală induc
copiilor lor rezultate mai bune decât aceia care nu urmează acelaşi proces;implicarea
părinţilor are, de asemenea, un efect pozitiv asupra atitudinii şi asupra comportamentului
copiilor; părinţii tind să creadă că nu au nici o importanţă, dar sunt întotdeauna surprinşi de
cât de mult contează implicarea lor, indiferent de abilităţile lor intelectuale sau de statutul lor
social;
Părinţii ca voluntari în activităţile școlii, in sala de clasă: părinţii pot veni la școală
să-i ajute pe copii la diverse activităţi care implică abilităţi de viaţă sau sociale, cum ar fi
schimbatul pentru ora de educaţie fizică şi plimbări, excursii, legarea şireturilor şi încheierea
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nasturilor, spălarea mâinilor înainte de masă sau după ce au folosit toaleta etc.; părinţii îi pot
asculta pe copii când recită poezii, interpretează un cântec sau se joacă, pot să se joace
împreună jocuri de recunoaştere a literelor sau într-un joc dinamic, pot pregăti ora de desen
etc.;părinţii pot veni la școală să vorbească despre serviciul lor – coafeză/frizer,
brutar,agricultor, învăţător, medic, asistent social, poliţist, grănicer, vânzător etc.;cu ocazia
sărbătorilor legale (Crăciun, Paşte, 1 Decembrie, Sfântul Andrei, 24 Ianuarie) sau a
diferitelor evenimente din comunitate (de ex.,Hramul), invitaţi-i pe părinţi la școală pentru a
contribui la realizarea unor obiecte de artă (de exemplu, obiecte de artizanat tradiţionale) etc.
Vă dăm câteva idei pentru a vă ajuta să lucrați cu părinții copiilor cu cerințe
educaționale speciale: dacă sunteţi prima persoană care le spune părinţilor despre
dificultăţile pe care le are copilul lor, fiţi deschis, sincer, dar atent şi sensibil. Acordaţi-le timp
părinţilor să înţeleagă ce le-aţi spus. Fiţi conştienţi de reacţiile emoţionale care pot apărea
după anunţarea problemei;când vă întâlniţi cu părinţii, gândiţi-vă atent ce urmează să le
comunicaţi şi fiţi atenţi la felul în care ei pot percepe mesajul dumneavoastră;acceptaţi faptul
că părinţii sunt experţi când este vorba despre copiii lor;fiţi dispusă să ascultaţi, nu numai ce
se spune, ci şi ce se doreşte a fi spus (mesajul textului);amintiţi-vă că unele
dificultăţi/dizabilităţi sunt moştenite şi că unii părinţi ar putea să aibă dificultăţi asemănătoare
cu cele ale copiilor lor;fiţi pozitivi şi ajutaţi părinţii să simtă că fiul/fiica lor este binevenit(ă)
la școală;prezentaţi succesele copilului într-o manieră pozitivă și optimist;invitaţi părinţii la
școală ca să discutaţi despre sprijinul pentru învăţarea copiilor lor (de ex., invitaţi părinţii
copilului cu dispraxie (dispraxia este o afectiune cu care se confruntă muțti copii, al căror ritm
de coordonare a activităților motrice este sensibil încetinit, acest lucru afecâtndu-le și
randamentul școlar) să viziteze școala - aceştia pot identifica unele probleme în interiorul
spaţiului școlii, probleme de care dumneavoastră nu sunteţi conştient);părintele ar trebui sa
fie mereu informat despre cum decurg lucrurile la școală.
Puncte-cheie:
• Incluziunea copiilor cu cerinţe speciale în programul școlii este facilitată de realizarea
parteneriatului între părinţi şi școală.
• Relaţia școlii cu părinţii copiilor cu CES este nu numai benefică, ci şi necesară, ea
furnizând informaţii privind specificul dizabilităţii copilului, precum şi informaţii
privind tot ceea ce până în momentul includerii copilului în învăţământul de masă a
constituit contextul de dezvoltare a acestuia (incluzând necesităţi de ordin fizic şi/sau
psihic, cutume, factori motivaţionali etc). Beneficiarii acestui tip de parteneriat sunt
părinţii şi copiii.
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Proiect al activității de consiliere
Profesor psiholog Băiaşu Alina Gabriela,
C.J.R.A.E. Constanţa – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia
Obiectul: Consiliere și orientare
Grupul – țintă: elevi de liceu
Subiectul lecţiei: “Suntem toleranți!”
Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi
Competență generală:
 Integrarea abilităților de interrelaționare, în vederea dezvoltării personale și
profesionale
Competențe specifice:
 Exersarea comunicării eficiente
 Aplicarea tehnicilor de autocontrol emoțional
Obiective operaţionale:
 să argumenteze poziţia toleranţei în sistemul de valori al societăţii contemporane;
 să exemplifice atitudinea tolerantă în diverse situaţii de viaţă;
 să prezinte urmările atitudinii tolerante / intolerante;
 să construiască harta toleranţei personale, argumentându-şi de fiecare dată atitudinea şi
comportamentul.

Strategii de realizare:
 instructajul, conversaţia, exerciţiul individual şi de grup, analiza activităţii personale;
Resurse:
 hârtie de scris, creioane colorate, articole din ziare, reviste, fişe de lucru.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
I. Organizarea clasei:
 se vor aranja băncile astfel încât elevii să lucreze pe grupe de câte 4 elevi;
 se pregătesc materialele necesare;
II. Anuntarea temei activităţii:
 discuţia poate pleca de la un articol din ziar sau de la următorul exercițiu: “Ierarhizaţi
următoarele calităţi, după cum consideraţi că ar caracteriza pe omul zilelor noastre”
 Care sunt calităţile omului societăţii noastre – se lucrează pe grupe de câte 4 elevi;
Egoist / altruist;
Realist / idealist;
Muncitor / lenes;
Cinstit / necinstit;
Tolerant / intolerant;
Darnic / zgârcit;
Curios (dornic de cunoaştere) / lipsit de curiozitate;
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Indiferent / se implică în problemele celorlalţi, ale societăţii;
Competent / incompetent;
Agresiv / doritor de a-i ajuta pe ceilalţi;
Nonconformist / conformist;
Creativ / stil de gândire rutinier, repetitiv;
III. Realizarea obiectivelor propuse:
 se discută ponderea acordată diferitelor însuşiri în alegerile pe grupe, precum şi rolul
toleranţei în contextul celorlalte însuşiri alese;
 exerciţiu: Ce înseamnă să fii tolerant?
ÎN FAMILIE

LA ŞCOALĂ

……………….

……………….



CU PRIETENII /
CUNOSCUŢII
…………………

CU TINE ÎNSUŢI
/ ÎNSĂTI
………………..

sunt discutate urmările comportamentului tolerant / intolerant;

IV. Sistematizarea cunoştintelor şi deprinderilor:
 exerciţiu: “Harta toleranţei mele” – În centrul unei foi de hârtie, fiecare îşi scrie
numele, după care poziţionează în jur persoanele cu care este de obicei tolerant (cu
culoare albastră) şi persoanele cu care nu este tolerant (cu culoare roşie);
 fiacare hartă este discutată, fiind analizate cauzele situaţiilor de intoleranţă prezentate.
V. Feed-back:
 fiecare elev îşi apreciază atitudinea tolerantă pe o scală de la 1 (intolerant) la 10
(tolerant);
 elevii pot face sugestii unii altora pentru a aduce schimbări pozitive în comportament.
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Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, între puterea de a
acționa și prejudecată

Prof. psih. drd. Ermolaev Irina,
CJRAE Constanța – Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța
Demersurile de integrare a copiilor/și elevilor cu cerințe educaționale speciale în
învățământul de masă vizează atingerea nivelului maxim al propriului potențial de către
aceștia, pentru a face față solicitărilor mediului din care fac parte.
La nivelul județului Constanța sunt integrați preșcolari și elevi cu cerințe educaționale
speciale (CES) care beneficiază de următoarele servicii: curriculum adaptat, profesor de
sprijin, terapie logopedică, consiliere psihopedagogică, mediere școlară.
Cadrele didactice care lucrează cu elevi cu C.E.S., beneficiari ai unui Certificat de
Orientare Școlară și Profesională valabil, cu mențiunea ,,unitate de învățământ de masă” (cu
sau fără profesor itinerant/de sprijin) dispun de precizări privind adaptarea curriculară,
conform prevederilor legale:
Sintagma „adaptare curriculară” presupune corelarea conținuturilor componentelor
curriculumului național cu posibilitățile elevului cu CES, din perspectiva finalităților
procesului de adaptare şi de integrare şcolară şi socială a acestuia (OMECTS nr.
5574/2011pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin
educațional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în
învățământul de masă, Art. 3, lit. h).
Aceasta se realizează de către cadrele didactice de sprijin/itinerante sau de cadrele didactice
de la clasa respectivă (OMECTS nr. 5575/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale, ANEXA Nr. 1 la
metodologia-cadru, pct. 1, Concepte și principii).
Profesorul itinerant și de sprijin: colaborează cu toate cadrele didactice din unitatea de
învățământ în care este înscris copilul/elevul care are înscrise în certificatul de orientare
școlară și profesională servicii educaționale de sprijin prin profesor itinerant / de sprijin, în
vederea realizării unei integrări școlare eficiente; acesta realizează adaptarea curriculară în
parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă; monitorizează aplicarea programelor
curriculare adaptate și evaluează, în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă,
rezultatele aplicării acestora (OMECTS nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerințe
educaționale speciale integrați în învățământul de masă, Art. 19).
Profesorul itinerant/de sprijin oferă recomandări privind modalitățile de adaptare
curriculară în scopul depășirii dificultăților/limitelor impuse de specificitatea dezvoltării
elevului cu C.E.S., iar cadrul didactic de la clasă individualizează conținuturile în planificarea
adaptată, în calitate de specialist al disciplinei predate.
Necesităţile educaţionale suplimentare pot fi: adaptare curriculară realizată de
profesorul itinerant şi de sprijin împreună cu cadrele didactice, strategii didactice diferenţiate
prin utilizare de fişe de lucru şi fişe de evaluare individualizate, demers didactic
individualizat/personalizat, utilizarea de caractere mărite, terapie logopedică etc. (Ordinul
comun MMFPSPV, MS și MENCȘ nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei
pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de
handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale,
precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale
speciale, Art. 5, lit. m).
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Adaptarea curriculară denumește orice măsură prin care se accesibilizează curriculumul
naţional în raport cu nevoile speciale/cerinţele educaţionale speciale ale elevilor. În acest
context se pot stabili mai multe niveluri de adaptare, de la adaptarea contextului fizic, a
metodelor de predare şi până la adaptarea conţinuturilor şi a cerinţelor curriculare (OMEN
3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu
tulburări de învăţare, Art. 5, lit. g).
Transpunerea în documente a adaptării conținuturilor se poate realiza prin
introducerea unei coloane suplimentare sau prin inserarea în rubrica de observații a
planificării disciplinei a sintagmelor ,,conținut exceptat”, ,,conținut simplificat” sau ,,conținut
individualizat”. Se pot opera adăugiri, modificări, nuanțări etc. ale conținuturilor standard în
funcție de nevoile speciale și de particularitățile dezvoltării preșcolarului/elevului/tânărului cu
CES.
Valorizarea și valorificarea experiențelor din mediul școlar incluziv în abordarea
problematicii elevilor cu cerințe educaționale speciale, în diferite contexte – așa cum sunt cele
din cadrul proiectului „Parteneri în educația incluzivă” – facilitează noi direcții concrete de
implicare a a cadrelor didactice care militează cu adevărat pentru integrare.
Cursurile de formare continuă organizate în cadrul Centrului Județean de Resurse și
Asistență Educațională Constanța, susținute de specialiști ai CJRAE Constanța, formatori ai
CCD Constanța, în baza parteneriatului cu Casa Corpului Didactic Constanța, oferă modalități
concrete de acțiune și posibilitatea de a înlătura prejudecățile în privința capacității unui cadru
didactic de a realiza adaptarea curriculară.
Workshop-urile susținute de specialiștii CJRAE Constanța, cu teme din sfera educației
incluzive, reprezintă, de asemenea, un suport real pentru cei care își doresc cu adevărat să se
implice, eliminând orice barieră.
Considerăm că cei dispuși să renunțe la prejudecăți și să abordeze cu încredere ideea
de integrare, au acces în prezent la resurse menite să le susțină eforturile realizate în această
direcție și îi încurajăm să apeleze la consultanță de specialitate, căci colaborarea reprezintă o
cheie a succesului atunci când ne preocupă cum să asigurăm integrarea.
Cadrele didactice mai bine pregătite pentru abordarea diferențiată a preșcolarilor /
elevilor, cât și pentru adaptarea demersurilor educaționale la specificul elevilor cu cerințe
educaționale speciale vor putea interveni în sensul asigurării unei integrări autentice a
acestora în mediul școlar și social.
Întrucât Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanţa reprezintă o
instituție ai cărei specialiști sunt preocupați permanent de integrarea preșcolarilor / copiilor cu
cerințe educaționale speciale în învățământul de masă, de asigurarea serviciilor de asistență
psihopedagogică și terapia tulburărilor de limbaj, tuturor preșcolarilor și școlarilor din
învățământul constănțean, susținem cadrele didactice care răspund nevoilor reale exprimate de
acești copii și tineri.
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educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi
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Abecedar de tipar
Prof. Boantă Mihaela
Centrul Școlar pntru Educație Incluzivă ”Maria Montessori” Constanța
A lucra cu copiii speciali (copii cu cerințe educative speciale) este, în mod evident,
atât o provocare, dar și o lecție de viață. Dacă nu pui suflet, dacă nu te implici cât poți de
mult, dacă eviți anumite situații, atunci… nu ai cum să obții rezultate. Derivă din această
afirmație că un progres semnificativ îl poți obține numai și numai făcând toate activitățile
enumerate mai sus. Dar tot nu este suficient, important este să-ți pui câte un pic de sentiment,
simțire în orice activitate cu acești elevi. Și aceasta pentru că ei, speciali fiind, au acel simț
extrem de dezvoltat de a te accepta pe tine, de a-ți răspunde la intervenția ta și asta pentru că
nefuncționalitatea unui organ de simț face ca toate celelalte simțuri să devină mai bune,
aceasta, se știe, fiind legea compensației.
Când a privilegiul de a-ți dărui un pic de suflet pentru recuperarea lor în drumul către
integrare, îți faci și ție un bine, bucuria de a ști că ai participat și tu la realizarea unei mici
părți de progres. Și poți face asta, poți să dăruiești, poți să-ți pui amprenta în dezvoltarea,
recuperarea și integrarea unor copii. Și atunci ce este de făcut pentru a avea progres?
Muncești, înveți, participi, inovezi, te perfecționezi, studiezi, compari, iei exemple, practici,
aplici și iar intervii prin inovare, găsire de soluții, realizare de materiale etc. doar de aceea ți ai
ales acestă profesie.
Am dorit să fac această introducere pentru a putea să trec, de fapt la adevăratul subiect
al acestui articol și anume acela da a prezenta o mică parte din intervenția pe care am realizato în munca mea cu elevii cu C.E.S. Sunt profesor psihopedagog la un Centru Școlar pentru
Educație Incluzivă și lucrez cu elevi cu întârziere în dezvoltarea proceselor psihice și cu elevi
cu tulburări din spectrul autist, am o clasă neomogenă ( fiecare dintre cei opt elevi fiind
afectați în grade diferite) ceea ce mă obligă să fiu extrem de atentă în realizarea sarcinilor pe
care le solicit, extrem de inventivă și tot timpul cu materialul bine pregătit diferențiat pentru
fiecare în parte. Ajung astfel la nevoia de a mă folosi de un manual care să-mi pună la
dispoziției toate exercițiile de care am nevoie. Dar se știe faptul că învățământul special nu a
mai beneficiat de manuale personalizate din anul 2000 când a fost tipărit ultimul model de
abecedar special. În fiecare zi veneam la școală pregătită pentru lecții cu câte un material
personalizat care să mă ajute să pot lucra cu toți copiii deodată și retușam unde era nevoie așa
că… după ce am strâns mai multe materiale, m-am gândit că ar fi potrivit să le leg pe toate
într-o singură cărticică, de aici și ideea de a realiza un tip de abecedar special, pe care l-am
numit ABECEDAR DE TIPAR. La realizarea acestuia am colaborat cu un logoped specializat
în ucrul cu copiii cu C.E.S. și cu un artist plastic, cel care a reașlizat toate imaginile, în formă
și culare, care însoțesct tot conținutul manualului.
”Dar de ce tocmai de tipar?”, ar putea să se întrebe cineva. Se știe că fiecărui sunet din
limba română îi corespund patru semne ( două mici de tipar și de mână și două mari de tipar și
de mână) ceea ce este extrem de greu de reținut de către copiii cu C.E.S. pentru ei este foarte
dificil să rețină semnul sunetului și apoi să-l reproducă, prim mișcări motrice, sub o altă
formă, acea de mână.
Lucrarea pe care am prezentat-o se adresează tuturor celor care urmăresc formarea
abilităților de comunicare la elevi, prin respectarea obiectivelor cadru ale disciplinei Limbă și
comunicare.
Materialul prezentat aici conține informații structurate logic, în vederea formarii
deprinderilor lexice, exprimării orale și înțelegerii textelor.
Cu o experiență mare în domeniul învățământului, efectiv la catedră, autorii și
colaboratorii care au participat la realizarea acestei lucrări, pun în evidență, prin exerciții ,
desene și culoare, tehnici de însușire a comunicării prin exprimare orală. Structura de bază se
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constituie pe schema de prezentare a unui abecedar, noutatea fiind modalitatea de prezentare a
fonemelor și grafemelor alfabetului limbii române.
Lucrarea este utilă elevilor cu dificultăți de învățare, atât din învățământul special cât
și cel de masă. De aceea conținutul acesteia este prezentat și realizat exclusiv pentru învățarea
orală a literelor de tipar, cele de mână urmând a fi însușite ulterior. Ordinea sunetelor este una
aleasă de către autori respectându-se regula de la simplu la complex.
Lucrarea
este
structurată, de asemenea, pe mai multe capitole, astfel: perioada preabecedară, unde facem
cunoștință cu domeniile de bază ale comunicării, înțelegerii și exprimării corecte, conștiente și
fluente. Primele capitole prezintă noțiuni simple despre culoare, formă, mărime, poziții
spațiale, se continuă cu recunoașterea de obiecte, fructe, legume și animale, apoi cu
prezentarea de cuvinte mono/ bi/ trisilabice, continuând cu propoziția formată din două și trei
cuvinte, imagini ce însoțesc cuvinte care încep cu cele mai uzuale sunete și povestirea după
imagini a unor povești populare românești.
Partea a doua, perioada abecedară, prezintă, într-o succesiune logică, sunetele și
literele alfabetului limbii române cu exerciții tipice de identificare a sunetelor și a poziției
acestora în cuvinte și propoziții. De asemenea, textele sunt realizate pe baza unor imagini
sugestive care descriu obiecte, ființe și acțiuni. Progresiv este introdusă și integrarea
propozițională însoțită de lexic și semnele de punctuație.
Ultima parte, perioada postabecedară conține texte scurte tematice, însoțite, de
asemenea, de imagini sugestive create special pentru fiecare în parte.
La fiecare cinci sunete predate, există câte o lecție de recapitulare - evaluare, iar la
sfârșitul lucrării apar lecții destinate la dispoziția profesorului, în vederea însușirii capacității
de sesizare și exprimare a diftongilor.
De menționat faptul că acest instrument de lucru nu este împărțit pe semestre,
parcurgerea lui putând fi făcută în perioade de timp diferite, în funcție de beneficiarul/
beneficiarii acestuia. Astfel pentru învățământul special, se știe că fiecare clasă de elevi este
constituită pe grade diferite de deficiențe (moderat, sever, deficiențe asociate), așa încât la
unele clase, alfabetizarea se poate face în doi ani, la altele în trei sau chiar patru ani. De aceea
și grupurile de litere sunt prezentate la final, după însușirea alfabetului.
Sunt convinsă că responsabilitatea și implicarea tuturor celor interesați, cu pasiune și
dorință de egalizare a șanselor, cu muncă și dăruire, cu satisfacția lucrului bine făcut,
rezultatele nu vor întârzia să apară.
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Evaluare și intervenție la nivelul stresului și a mecanismelor de coping
adoptate de părinții ai căror copii au cerințe educative speciale
Virginia Camaraș
CJRAE Constanța
Mecanismele de coping presupun o capacitate de control a situatiilor, respectiv o
anumita “controlabilitate”. Credinta ca situatia este controlabila va da posibilitate persoanei
de a modifica sau de a elimina stresul prin strategia de coping care a fost gasita. Se disting
doua tipuri de control: comportamental si cognitiv. Stilurile de coping cuprind combinatii ale
unor trasatui de personalitate, respectiv judecati apreciative, gânduri rationale sau irationale,
convingeri si atitudini rezultate din experienta stresului. Stilurile de coping pot fi descrise cu
referire la dimensiunile si gradele de complexitate si flexibilitate ale acestora (Lazarus si
Folkman, 1984). Stilul de coping rigid s-a dovedit a fi mai putin eficient decât stilul de coping
flexibil.
Cercetarile din ultimii ani au evidentiat existenta unor tipuri specifice de coping, pe
care le prezentam în cele ce urmeaza.
a) Teoria coping-ului pozitiv reprezinta o abordare novatoare care pune accentul pe
beneficiile potentiale ale „sentimentelor pozitive” („positive feelings”), permitând indivizilor,
comunitatilor sau societatilor sa se dezvolte (Seligman si colaboratorii, 2000).
b) Teoria coping-ului proactiv („Proactive Coping Theory”) este o abordare care integreaza
aspectele temporale ale coping-ului, în special copingul în fata evenimentelor viitoare. Teoria
coping-ului proactiv (Schwarzer si Taubert, 2002) cuprinde, în acelasi timp, strategii de autoreglare pentru realizarea scopurilor („self-regulated goal attainment strategies”) si conceptul
de dezvoltare personala („personal growth”). Atunci când dorim sa reducem cât mai mult cu
putinta stresul, trebuie sa identificam potentialele surse de stres, sa ne evaluam realist
resursele personale de a face fata situatiilor problema si sa ne familiarizam cu tehnicile de
control al stresului, punând în actiune mecanisme si strategii de coping eficiente.
Stresul parental. De peste 20 de ani cercetătorii şi clinicienii au încercat să înţeleagă şi
să măsoare stresul în familiile copiilor cu disabilităţi de dezvoltare. Au fost elaborate mai
multe teorii în ceea ce priveşte definirea şi înţelegerea stresului. Prima, una din cele mai vechi
înţelege stresul ca fiind o reacţie fiziologică şi psihologică prin care trece organismul în
timpul procesului de adaptare în faţa unei situaţii stresante. Această definiţie a fost aplicată în
general în cazul familiilor copiilor cu tulburări de dezvoltare, după modelul doliului, al
pierderii.
Metodologia cercetării.
1.Părinții evaluați în cadrul cercetării (65 de părinți având copii cu CES integrați în instituții
școlare din Constanța) cu instrumentele chestionarul CERQ scalele EMAS-S și EMAS-T și
chestionarul de stres perceput, s-au dovedit că folosesc mecanisme de apărare (de coping)
cum ar fi: negarea, resemnarea, fatalismul, agresivitatea; Constatăm că reevaluarea problemei
ca mecanism de coping pentru părinții chestionați duce la reducerea diferenţei între gradul de
ameninţare şi propriile resurse (aşa cum sunt acestea resimţite de părinte), ceea ce duce la
perceperea într-o manieră pozitivă a situaţiei („reinterpretare pozitivă”).
2.Un număr de 18 părinți au fost incluși pe baza acordului într-un program de activități ce a
cuprins 3 întâlniri de aproximativ 2 ore, cu următorul program de din trei sesiuni terapeutice,
timp de o lună, după următoarele criterii:
a). scoruri mari la Scala EMAS-S.
b). mecanisme de adaptare/coping tip negarea, resemnarea, fatalismul,
agresivitatea cuantificate pe prob chestionar CERQ..
c). abateri grave comportamentale/violență ale copiilor lor cu CES.
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Schema psiho-educațională de sesiuni cu părinții:
1.Debriefing-ul psihologic ajută la refacerea persoanelor care s-au confruntat cu evenimente
neobişnuite sau anormale de viaţă. Astfel de sesiuni nu se realizează săptămânal sau lunar.
Pot exista mai multe sesiuni în aceeaşi zi sau în câteva zile, dar sunt înţelese ca parte a unui
proces continuu.
1. - V-aţi aşteptat să vedeţi copii suferind?
2. - Ce v-aţi aşteptat să se întâmple?
3. - Ce gândeaţi atunci?
4. - V-aţi aşteptat la violenţă?
5. - Cum aţi fost tratat(ă) de ceilalţi în timpul incidentului?
6. - Cât de pregătit(ă) aţi fost pentru ceea ce s-a întâmplat?
7. - Ce credeaţi că se întâmplă?
2. Follow-up. Poate fi nevoie sau nu de follow-up. Unii debrieferi consideră că acesta este
automat necesar, în timp ce alţii consideră că e nevoie de acesta doar atunci când natura şi
amplitudinea incidentului sunt deosebite. În cazul incidentelor minore nu e nevoie de followup. Participanţii trebuie să fie asuguraţi că reacţiile lor sunt absolut normale în situaţia dată şi
că follow-up este un procedeu standard care asigură verificarea reacţiilor şi confirmarea
progresului lor.
3. Sumarizarea. Debriefer-ul face un mic rezumat al sesiunii şi prezintă ceea ce s-a ntâmplat
în timpul sesiunii. Permite ridicarea şi dispersare membrilor grupului, verificând apariţia
oricărui semn de stres la cei prezenţi. Poate fi efectul debriefing-ului, al unui stres mai
profund sau al ambelor.
Bibliografie :
1. Holdevici, I., 2007, Strategiile psihoterapiei cognito- comportamentale, Editura Dual Tech,
Bucureşti,.
2. Iamandescu, I. B.,1993, Stresul psihic și bolile interne, Ed. All, București.
3. Wilmshurt L., 2007, Psihopatologia copilului-Fundamente, Ed. Polirom, Iaşi.
4. Wittemeyer K., 2011, Intervenţii timpurii pentru copii cu autism, Suport de curs, Fundaţia Angel
Appel, Bucureşti.
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Relatia cadru didactic - elev cu CES
Laura Elena Secu, CJRAE Constanța

Educației persoanelor cu diverse probleme de învățare a generat apariția sintagmei
cerințe educaționale speciale, utilizată preponderent în raport cu copiii cu dizabilități. A
devenit evident că termenul cerințe educaționale speciale (lansat în anul 1978) trebuie extins
și actualizat. Cerinţe Educative/Educaţionale Speciale (CES) este o sintagmă care a apărut şi
s-a dezvoltat în ultimele 2-3 decenii, în special, din dorinţa de a substitui, după caz,
anormalitatea educaţională sau inadaptarea şcolară, care nu mai corespundeau noii viziuni
asupra dreptului la educaţie. Conceptul a fost lansat în anul 1978, în Marea Britanie, dezbătut
ulterior la Cardiff, în 1990, de către Congresul Internaţional al Educaţiei Speciale – „Cerinţele
educative speciale – reale sau artificiale?” şi de Conferinţa Internaţională de la Jomtien,
Thailanda (1990). Expresia a fost preluată ulterior de UNESCO (din 1995). Lărgirea sferei de
cuprindere a acestui concept de bază trebuie să aibă în vedere includerea tuturor copiilor care,
din motive variate, nu reușesc să beneficieze corespunzător de educație școlară. Ca rezultat al
evidențierii menținerii accesului redus la educație pentru unele categorii largi de copiii,
educația cerințelor speciale a început să devină o problemă a învățământului general, sub
denumirea de școala incluzivă (o singură școală pentru toți). Incluziunea este înțeleasă ca o
mișcare spre extinderea scopului și rolului școlii obișnuite, de transformare a acesteia, pentru
a putea răspunde unei mari diversități de copii. Educația incluzivă – componentă a paradigmei
educație pentru toți – proiectează un nou tip de școală: comprehensivă (cuprinzătoare, care nu
selectează și nu exclude), care este deschisă, tolerantă, prietenoasă și democratică, care este
mai naturală prin eterogenitatea ei. Școala incluzivă valorizează și include pe toți copiii,
adaptându-se ea însăși la diversitatea de cerințe educaționale speciale, la particularitățile de
dezvoltare și învățare ale fiecărui copil.
Un factor important pentru asigurarea succesului incluziunii este abordarea pozitivă a
acestui sistem de către toţi factorii implicaţi: cadre didactice, directori, consilieri școlari,
asistenţi sociali, medici, părinţi, elevi, întreaga comunitate, care trebuie să fie convinşi de
beneficiile incluziunii. Acest aspect implică schimbări de comportament şi atitudine.
Noile viziuni asupra procesului educațional, cele incluzive, trebuie să pornească de la
premisa responsabilității sociale și profesionale a cadrului didactic, care trebuie format,
susținut și împuternicit pentru cunoașterea și aplicarea tehnologiilor didactice de
adaptare/diferențiere curriculară, evaluare și promovare. În școala incluzivă, cadrele didactice
se conduc de următoarele axiome: fiecare elev este capabil să învețe și rolul educației este de
a dezvolta potențialul fiecăruia; abilitățile copiilor pot fi dezvoltate printr-o instruire
individualizată și diferențiată eficace; inteligența nu este distribuită diferit (unii copii sunt mai
inteligenți, alții mai puțin inteligenți), ci există mai multe tipuri de inteligență ce trebuie
identificate, dezvoltate și valorizate pentru fiecare copil. Rolul educației nu este de a-i selecta
pe cei capabili, ci de a dezvolta potențialul fiecărui copil. Conceptul de educație incluzivă
reclamă redefinirea competențelor didactice ale învățătorilor/profesorilor, astfel încât aceștia
să poată valoriza incluziunea în practicile de predare- învățare-evaluare.
Pentru a asigura dreptul fundamental la educație al fiecărui copil, cadrele didactice
adaptează procesul de predare-învățare-evaluare la necesitățile și potențialul fiecăruia, prin
ajustări adecvate și rezonabile, prin flexibilizarea procesului educațional și a tuturor
elementelor acestuia, inclusiv a materialelor de predare-învățare. Procesul de adaptare a
metodelor, tehnicilor, mijloacelor de predare și de elaborare și adaptare a materialelor de
învățare presupune, la modul concret, identificarea de către cadrele didactice a mijloacelor
specifice prin care actul educațional răspunde cerințelor tuturor copiilor, indiferent de
capacitatea de participare a acestora [5, p.95-96].
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În scopul asigurării eficienței tehnologiilor și materialelor folosite în activități
individuale sau de grup, este important să se ia în considerare unele principii de bază, general
aplicabile, dar și principii specifice, recomandabile în cazul lucrului cu copii cu CES, aplicate
în mod creativ prin prisma cunoștințelor și abilităților cadrului didactic.
Un factor important în educația copiilor cu CES îl constituie identificarea celor mai
adecvate strategii educaționale. În acest context, este absolut necesar pentru cadrele didactice
să cunoască clasificarea tehnologiilor didactice, modalitățile de adecvare a acestora la
necesitățile copiilor, să monitorizeze şi să estimeze impactul utilizării unei anumite
metode/procedeu în lucrul cu copilul şi, respectiv, să decidă care sunt cele mai relevante, mai
eficiente, pentru a le promova în activitățile de incluziune educațională. Metodele utilizate în
procesul educațional, în general, şi cele selectate pentru asistența individualizată a copiilor cu
CES, în particular, trebuie să aibă un caracter funcțional, să se bazeze pe buna cunoaştere a
particularităților de dezvoltare a copilului, să fie orientate spre asigurarea progresului în era
tehnologiilor informaționale.
Deși, în ansamblu, educația incluzivă se referă la toți copiii, categoria celor cu CES
necesită atitudini specifice, individualizate, potrivit cărora tehnologiile aplicate în organizarea
și realizarea propriu-zisă a procesului educațional se vor întemeia pe următoarele abordări:
învățarea interactivă, negocierea obiectivelor, demonstrația, aplicația și conexiunea inversă,
evaluarea continuă ca răspuns al învățării, sprijin pentru elevi și profesori (conform
pachetului de resurse UNESCO „Cerințe speciale în clasă”, 1993).
Invățarea interactivă se bazează pe strategii care pun accentul pe relațiile dintre copii
și pe relația profesorului cu copiii în cadrul procesului de învățare. Elevii învață: să asculte, să
negocieze, să coopereze, să se exprime prin modalități variate, să însușească roluri și
responsabilități, să se cunoască pe ei înșiși, făcând apel la experiența anterioară pe care o
compară cu a altora.
Demonstrația, aplicația și conexiunea inversă (feedbackul) țin de metodele clasice de
predare-învățare-evaluare și se referă, respectiv, la: facilitarea asimilării materiei de studiu
prin demonstrarea celor predate, aplicarea cunoștințelor, exemplificarea cu situații reale din
viață, care fac apel la experiența celui ce învață, răspunsul prin conexiune inversă la cele
învățate.
Procesul de învățare, în general, și în cazul elevilor cu CES, în particular, este mai
eficient și mai accesibil, dacă informațiile prezentate sunt demonstrate și aplicate în situații
reale din viață, existând și un feedback continuu pe parcurs. Metoda demonstrației este una
care se pretează foarte bine procesului educațional incluziv.
Potrivit recomandărilor ce se conțin în pachetul de resurse UNESCO „Cerințe speciale
în clasă”, 1993, în procesul incluziunii școlare a copiilor cu CES este important să se acorde
atenție acțiunilor de sprijin. Pot fi delimitate patru arii asupra cărora se vor concentra
decidenții educaționali în proiectarea și realizarea acțiunilor de sprijin: instituirea și
acordarea suportului educațional elevilor care prezintă dificultăți de învățare, aplicarea
strategiilor și materialelor didactice adaptate, asigurarea profesorilor cu resurse necesare
suportului educațional, implicarea specialiștilor indicați pentru acordarea sprijinului necesar
elevilor și profesorilor. Aceeași sursă indică și alte metode și procedee didactice considerate
efective în procesul de incluziune în clasa generală a copiilor cu CES: ortopedagogia: se
bazează pe principiul domeniilor de dezvoltare, promovează ideea sprijinirii învățării pe
cunoașterea punctelor tari și a punctelor slabe; analiza sarcinilor: pune accentul pe sarcina
de lucru dată elevului, se bazează pe definirea clară a obiectivelor, darea instrucțiunilor și
evaluarea realizării sarcinilor; predarea țintă: se bazează pe determinarea comportamentului
deficitar, necesită formularea de obiective adecvate în contextul dificultăților, darea de
sarcini corespunzătoare și monitorizarea progresului zilnic; lucrul în grup: se bazează pe
colaborarea între elevi și pe sprijinul reciproc, implică diverse forme de lucru, discuții
focalizate, activități comune, jocuri de rol etc.
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În mod evident, există o multitudine de tehnologii care pot fi aplicate în procesul de
incluziune școlară și acordare a suportului educațional copiilor cu CES. Totuși, ar fi necesar
să se țină cont de eficiența diferitelor strategii didactice, iar deciziile de promovare a unor sau
altor forme de lucru cu copiii să fie argumentate.
Modificarea practicii de predare-învățare-evaluare și de management al clasei de elevi
în care sunt incluși copii cu CES vizează nu doar o schimbare de strategie didactică și de
adaptare a procesului educațional la cerințele educaționale speciale ale copilului, ci și una de
comportament didactic. În primul caz, este vorba de proiectarea și realizarea unui proces
educațional diferențiat, centrat cu adevărat pe necesitățile și capacitățile de învățare ale
fiecărui copil, în care cadrul didactic se angajează să lucreze în cooperare cu alții (cu cadrul
didactic de sprijin, cu părinții etc.) și să respecte în cadrul acestui proces principiile educației
incluzive: accesul egal la educație, non-discriminare, individualizare, abilitare (reabilitarea,
readaptarea) etc. În al doilea rând, schimbarea de comportament în clasă vizează atât cadrul
didactic, cât și elevii. Elevii trebuie ajutați să se acomodeze la cerințele educației incluzive,
adică să accepte diversitatea, să colaboreze, să se respecte și să se ajute reciproc, să dea
dovadă de toleranță etc. (Bulat, G., Rusu, N., p.15).
Diferențele umane reclamă adaptarea învățării la necesitățile copilului. Din aceste
considerente, educația incluzivă este centrată pe toți elevii și pe fiecare în parte. Misiunea
profesorului este de a cunoaște identitatea fiecărui elev și de a o valoriza în cadrul procesului
instructiv-educativ.
Menționăm, în acest context, importanța cunoașterii de către cadrele didactice, dar și
de alte persoane implicate în procesul de incluziune, a conceptului de valorizare a rolului
social, care indică asupra concordanței dintre rolul social pe care îl au persoanele, grupurile și
modul cum acestea sunt percepute, evaluate și tratate. Astfel, persoanele care ocupă roluri
estimate pozitiv de către factorii de percepție în mod sigur vor fi valorizate pozitiv de către
aceștia. Dimpotrivă, persoanele, grupurile care sunt considerate de către factorii de percepție
cu roluri devalorizante mult mai des sunt stigmatizate. Aplicând acest concept la categoria
copiilor cu CES, subliniem că un prim pas spre obținerea unor rezultate în procesul de
incluziune educațională a acestora va fi în a-i aborda pe acești copii în aspect pozitiv.
Profesorii din cadrul şcolii incluzive trebuie încurajați să adopte practici moderne în
cadrul orelor de curs, să se autoperfecţioneze în permanenţă în ceea ce priveşte lucrul cu
copiii cu CES, să-i determine pe copiii fără probleme să-i accepte şi să-i ajute pe așa colegi,
fără a-i ridiculiza sau exclude. Este bine ca elevul cu CES să învețe cu ceilalți elevi și nu
separat de ei.
De aceea, cadrul didactic trebuie să stabilească foarte clar cum și cât timp va antrena
copiii cu CES în activitate, ce sarcini didactice le va propune pentru ca aceștia să participe
alături de ceilalți în procesul de învățare. Prin urmare, elevul cu CES trebuie să fie inclus pe
parcursul orei în activitățile frontale, precum și în activitățile de grup. La anumite etape ale
lecției poate primi sarcini individualizate, inclusiv de evaluare. În cazul în care copilul cu
nevoi speciale este „supraîncărcat” doar cu sarcini pe care trebuie să le rezolve de sine stătător
și nu ia parte la activitățile frontale sau de grup desfășurate în clasă, incluziunea educațională
și socială a copilului nu are loc. Cadrul didactic trebuie să pună în valoare ceea ce realizează
copilul la lecție, să găsească momentele potrivite în desfășurarea orei pentru a intercala
activitatea copilului cu CES în cea a colegilor de clasă. Se recomandă ca sarcinile
individualizate pentru copilul cu CES să nu se formuleze permanent în voce, deoarece astfel
se pune în evidență că elevul cu nevoi speciale realizează altceva decât restul elevilor și
aceasta este în detrimentul incluziunii copilului (Chicu, V., p.43). Implementarea în practică a
educației incluzive presupune înțelegerea faptului că rolul profesorului este acela de a facilita
procesul de învățare pentru fiecare elev și de a fi un sprijini activ al acestora (Pereteatcu, M.,
Zorilo, L).
Implicarea cadrelor didactice este condiția majoră în realizarea integrării copiilor cu
CES în viața școlară și socială. În demersul la clasă, pentru a favoriza integrarea cât mai
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rapidă a copiilor cu nevoi speciale, e necesar să valorificăm sensibilitatea deosebită a acestora
și disponibilitatea de a oferi și de a primi afecțiunea celor din jur.
Este evident faptul că în clasele unde cadrele didactice folosesc foarte des strategii
didactice incluzive, materiale ajutătoare, au o atitudine pozitivă, media școlară a elevilor cu
CES este în creștere, iar gradul de motivație, satisfacție, apartenență la un grup, de incluziune
socială și emoțională este mai mare. Elevii claselor primare tind să imite învățătorul și orice
acțiune a acestuia este considerată drept exemplu. Cadrul didactic este o sursă de experiență
pentru elevii aflați în dificultate, el fiind responsabil de întregul proces de incluziune a
elevilor în școala generală, alături de copii ordinari. În cazul claselor în care cadrele didactice
nu promovează la un nivel maxim educația incluzivă, elevii cu CES nu ating rezultatele
menționate mai sus.
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Utilizarea mijloacelor IT în procesul instructiv-educativ al elevilor cu CES
Prof. înv. Primar: Roxana Chitic
Școala Gimnazială Nr. 22 „I.C. Brătianu”

Societatea informațională promovează noi practici și paradigme pentru educație, unde
profesorul trebuie să joace un rol nou, de partener egal al elevului, îndrumându-l, instruindu-l
și oferindu-i ajutor. Prin urmare mijloacele puse la dipoziție de tehnologia informației joacă
un rol constructiv în domeniul educației, având ca rezultat o interrelaționare și colaborare
între participanții la procesul instructiv-educativ și între discipline.
Aportul calculatorului în procesul instructiv-educativ este de facilitare a achiziționării
unor cunoștințe și formare a unor deprinderi, care să permită elevilor și cadrelor didactice să
se adapteze cerințelor unei societăți aflată într-o permanentă transformare.
A reuși să-ți cunoști bine elevii este un deziderat dificil de atins de către un profesor,
în contextul actual, dar absolut necesar pentru o bună proiectare a activității sale didactice.
Profesorul trăiește el însuși într-o societate în schimbare, astfel încât va trebui să se adapteze,
să se acomodeze, să se perfecționeze continuu. De asemenea, elevii trebuie să fie pregătiți
pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm, cu încredere, dorind să fie instruiți cât mai
bine, pentru a face față diferitelor tipuri de profesii. În ziua de astăzi, elevii se plictisesc ușor,
își pierd repede concentrarea, învață doar motivați extrinsec, manifestă dezinteres pentru
învățare, în general, și pentru disciplina matematică, în special, dar cu toate acestea, au o
curiozitate vie și o plăcere deosebită de a descoperi lucruri noi și interesante.
Prin utilizarea calculatorului și a manualelor digitale, putem spera că o parte dintre
aceste probleme pot fi depășite. Cu ajutorul lor, elevii au acces rapid la resurse informaționale
din afara școlii, stimulându-și curiozitatea prin activitatea de cercetare, înțelegerea
conceptelor abstracte devine mult mai facilă, pot lucra în echipă, exersând în ritm propriu, își
pot dezvolta creativitatea, rămânând conectați pe tot parcursul instruirii, fiind astfel mult mai
motivați.
Folosirea în cadrul orelor de matematică a instruirii asistate pe calculator și a softurilor educaționale, în alternanță cu metodele activ-participative și cele tradiționale, poate fi
soluția optimă pentru a-i determina pe elevi să învețe cu drag la această disciplină. În acest
sens, cadrul didactic poate utiliza lecțiile din platforma AeL, diferite prezentări power point,
soft-uri educaționale create de diverse instituții, să exploateze resurse educaționale de pe
internet sau să conceapă și că creeze soft-uri educaționale proprii.
Soft-ul educațional reprezintă răspunsul la întrebarea: Cum să-i atrag și să-i motivez
pe elevi să învețe la disciplina matematică?, care îi preocupă pe cei mai mulți profesori, fiind
artificiul care poate reaprinde și menține interesul elevului pentru această disciplină,
determinând măcar o apropiere a elevului de rigoarea matematicii.
Începând cu anul 2014 „programa disciplinei Matematică este elaborată pe baza unui
nou model de proiectare curriculară centrat pe competențe cheie, elevii fiind orientați să
gândească critic asupra problemelor cotidiene, să identifice soluții, devenind astfel, o cale prin
care pot fi rezolvate probleme curente, dezvoltând cunoștințe, abilități și atitudini utile în
studiul altor discipline, în profesia viitoare și în viață.
La clasa a IV-a Conținuturile învățării sunt grupate pe următoarele domenii: numere și
operații cu numere, elemente intuitive de geometrie, unități și instrumente de măsură,
organizarea și reprezentarea datelor.
Am ales să prezint câteva activități desfășurate la disciplina matematică, la care am
utilizat mijloace IT în sprijinul elevei C.I.G,. copil cu cerințe educaționale speciale integrat în
învățământul de masa. Pe parcursul activităților am îmbinat utilizarea manualului digital și a
soft-urilor educaționale atât frontal, cu ajutorul videoproietorului din sala de clasă cât mai
ales, în mod direct, individual în laboratorul de informatică, prin intermediul platformei AEL,
pentru predarea-învățarea-evaluarea noțiunilor cuprinse în programa.
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ACTIVITATEA 1 – Fracții
Unitatea tematică: „Preocupările noastre”
Subiectul: Fracții (citire, scriere, comparare, ordonare, fracții echiunitare, subunitare,
supraunitare, adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitor)
Obiectivele acestei activități au fost:
- să citească/să scrie fracții subunitare, supraunitare, echiunitare;
- să compare fracții cu întregul în situații familiar;
- să ordoneze fracții folosind exemple din viața cotidiană, sau reprezentări;
- să rezolve probleme cu raționamente de tipul „află jumătatea/ sfertul/ dublul, trei
sferturi, zecimea, sutimea, etc”,utilizând fracțiile în situații cunoscute.
Această activitate s-a desfășurat pe parcursul a două săptămâni în care s-a lucrat doar
cu ajutorul mijloacelor IT, atât în sala de clasă cât mai ales în laboratorul AEL. A debutat cu
stabilirea regulilor pe care trebuie să le respecte elevii în laboratorul de informatică pentru
desfășurarea în condiții optime a activității, prezentarea platformei AEL, familiarizarea cu
structura și conținuturile acesteia.
Am format echipe de câte doi elevi, astfel încât cei care au deprinderi formate de
utilizare a computerului să îi poată ajuta pe cei mai puțin pregătiți, dându-le, totuți libertatea
de a-și alege colegul în funcție de simpatii. Eleva C.I.G. a format echipă cu colega și prietena
ei A.G. care a jutat-o și a încurațat-o pe parcursul întregii activități.
Conținuturile învățării nefiind noi pentru elevi, deoarece le-am studiate încă din clasa
a III-a, am realizat o actualizare a lor, folosind lecțiile introductive de pe platforma AEL.
La început eleva a fost reținută în folosirea calculatorului și puțin speriată de modul
nou de lucru, după prima lecție a realizat că este ușor, plăcut și foarte interesant. A manifestat
un mare interes pentru realizarea sarcinilor și îndrumată de colega ei a ajuns la finalul lecțiilor
însușindu-și și fixându-și cunoștințele noi. A fost cea mai încântată de modul de lucru,
neavând acasă calculator.
Următoarele ore le-am petrecut în sala de clasă folosind manualul digital pentru
învățarea de noi cunoștințe și aprofundarea celor deja știute, lucrând atât frontal cât și pe
centre.
Fixarea și sistematizarea noțiunilor am realizat-o în laboratorul de informatică,
folosind un soft digital, realizat special pentru acest capitol, „seria Fracții cu peripeții –
Misiunea ploaia”, care conține următoarele lecții. Noțiunea de fracție, Fracții egale,
Compararea unei fracții cu întregul, Compararea fracțiilor, Adunarea și scăderea fracțiilor,
Aflarea unei fracții dintr-un întreg.
La finalul acestei perioade am administrat un test de evaluare cu 9 itemi, elevei C.I.G.
dându-i doar cinci, tot pe calculator. Am avut plăcuta surpriză să constat că a finalizat cu
succes testul, obținând punctajul maxim, fiind felicitată de întreaga clasă. Acest lucru m-a
determinat să folosesc în proporție de 90% mijloacele IT în activitatea didactică.
ACTIVITATEA 2 – Elemente de geometrie
Unitatea tematică: „Proiectăm, construim, decorăm”
Subiectul: Drepte perpendiculare. Drepte paralele
Obiectivele acestei activități au fost:
- să descrie poziția obiectelor în spațiu, în raport cu alte obiecte (paralel, perpendicular);
- să identifice segmente de dreaptă perpendiculare, paralele;
- să utilizeze calculatorul pentru realizarea unor modele repetitive, respectînd condiții
date;
Pornind de la un plan schematic al orașului, pe care elevii puteau să-l completeze prin
amplasarea diferitelor obiective aflate în orașul nostru., am transformat ora de geometrie întrun atelier de arhitectură și inginerie, folosindu-ne de calculatoarele din laboratorul de
informatică.
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Împreună cu elevii am realizat pe calculator planul cartierului în care se află școala,
punând în practică noțiunile învățate despre punct, dreaptă, semidreaptă, plan, continuând cu
introducerea noilor conținuturi despre drepte paralele și perpendiculare.
Elevii au lucrat în perechi, ajutându-se reciproc în realizarea sarcinilor de lucru. Și de
această data eleva C.I.G.a format echipă cu A.G. cu care a lucrat foarte bine, fiind deja
obișnuită cu calculatorul iar în momentele în care nu era sigură pe comenzi o ajuta cu mult
calm colega ei. Le-am privit cu multă plăcere, cum lucrau împreună, cu câtă răbdare o
îndruma colega ei și cât de deschisă era C.I.G., dornică să învețe fără a mai fi stresată de
diferența de ritm sau capacitate de asimilare.
A fost foarte ușor să desenăm străzile, blocurile, casele, explicând în același timp ce
reprezintă dreptele paralele, ce fel de unghi formează două drepte perpendiculare, actualizând
și, noțiunile despre unghiuri, învățate anterior.
Activitatea s-a finalizat cu un tur al galeriei și acordarea de puncte fiecărei lucrări
realizate. Punctajul a avut în vedere utilizarea elementelor învățate, ( drepte paralele, drepte
perpendiculare, unghiuri drepte), în realizarea obiectivelor, explicațiile date de fiecare pereche
de subiecți, și complexitatea lucrării. Echipa formată din cele două fete s-a clasat pe locul II
fiind apreciată și aplautată de întreaga clasă.
În urma cumulării tuturor datelor obținute pe tot parcursul acestor activități, am
constatat că utilizarea mijloacelor IT, în abordarea și desfășurarea demersului didactiv, la
disciplina matematică, duce la o înțelegere și însușire temeinică a noțiunilor și cunoștințelor
matematice.
Efectuarea diferitelor sarcini de lucru cu ajutorul soft-urilor digitale au reușit să
îmbine îndrumarea profesorului cu cooperarea elevului dezvoltând, în același timp, dorința de
independență, de formare prin dezvoltarea capacității de autoevaluare, de autocontrol și de
autodepășire, ducând la performanțe deosebite pentru fiecare subiect în parte.
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Particularitățile integrării elevilor cu CES în clase de învățământ
profesional din școala de masă
Profesor-psiholog Colniceanu Ana,
CJRAE Constanța-Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Medgidia
La nivel liceal, elevii cu deficiențe de intelect, cu tulburări de învățare, tulburări de
atenție, tulburări de conduită, tulburări de anxietate, opoziționism provocator se integrează
foarte ușor în clasele de școală profesională unde, de cele mai multe ori, nu ies în evidență ca
fiind elevi cu CES. În astfel de clase, adesea, întâlnim elevi care au unele deficiențe dintre
cele enumerate anterior, dar care nu au fost diagnosticați sau ai căror părinți au refuzat
încadrarea lor ca elev cu CES. În aceste clase, practic, se face adaptare curriculară permanentă
pentru toată clasa, pentru că, de regulă, aici se înscriu elevii cu rezultate școlare mai slabe.
Așadar, mulți elevi din astfel de clase au tulburări de învățare.
Atunci când încercăm să integrăm elevii cu CES la nivelul clasei trebuie să ținem cont
de deficiența pe care o au și de competențele de care dau dovadă până în prezent pentru a
putea să creăm contexte de învățare în vederea formării unor noi competențe. Fiecare
persoană are o personalitate unică și originală. De aceea nu există o rețetă standard care să
asigure succesul școlar în cazul tuturor elevilor.
În cele ce urmează se va prezenta fișa psihopedagogică a unui elev cu CES, care în
momentul admiterii la școala profesională nu avea certificat de orientare scolară și
profesională, precum și rezumatul intervenției realizate de către specialistul din cabinetului de
asistență psihopedagogică al școlii pentru acest caz.
În prezent, B.E.G. este elev al Liceului Tehnologic ”Dragomir Hurmuzesu” din
Medgidia, în clasa a XI-a seral și absolvent al școlii profesionale, domeniul pregătirii de bază
- Mecanică, calificarea profesională- Sudor, din cadrul aceleiași unități de învățământ.
CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ
A ELEVULUI B. E. G.
Elevul B.E.G. s-a evidențiat încă de la începutul clasei a IX-a a școlii profesionale ca
având întârziere în ceea ce privește achizițiile școlare și a fost îndrumat către serviciile
Cabinetului de Asistență Psihopedagogică al școlii.
Din anamneză, rezultă că elevul a înregistrat întârziere în dezvoltarea achizițiilor
școlare începând cu clasa a II-a, în urma unor probleme de sănătate, și nu a fost înregistrat
până în prezent ca fiind elev cu cerințe educative speciale.
În urma consilierii psihopedagogice, atât a elevului cât și a mamei acestuia, au fost
urmate demersurile necesare pentru obținerea certificatului de orientare scolară și profesională
valabil pe toată perioada scolarizării acestuia în scoala profesională.
Elevul se deplasează singur în oraș utilizând mijlocul de transport în comun. În timpul
orelor de curs este receptiv la solicitările profesorilor, manifestă atenție fată de cunoștințele
predate, este pregătit cu materialele necesare, dar este retras în ceea ce privește intervenția
orală în activitatea desfasurată la clasă. Își ia notițe de la tablă sau după dictare însă sunt
indescifrabile. Notițele sunt partial lizibile atunci când transcrie un text din manual sau dintr-o
fișă tehnoredactată. Scrie corect cuvinte dacă utilizează tastatura telefonului sau a
calculatorului. Obișnuiește să își pregătească lecțiile zilnic cu ajutorul mamei.
În ceea ce priveşte evaluarea cunoştinţelor, preferă evaluarea orală, cu răspunsuri
scurte, fără a formula propoziții sau fraze. În evaluarea scrisă întâmpină dificultăți în
înțelegerea textului scris și nu reușește să rezolve singur itemii testelor. Nu are capacitatea de
a sistematiza informațiile asimilate. Elevul a beneficiat de tratare diferențiată din partea
profesorilor în ceea ce privește evaluarea.
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Pentru dobândirea calificării profesionale, elevul a efectuat ore de instruire practică
(două zile pe săptămână) la un operator economic. La locul de muncă colabora cu ceilalți
colegi de grupă în scopul îndeplinirii sarcinilor fără să își asume responsabilitatea unor sarcini
pe care le evalua ca fiind complexe. Recunoștea echipamentele de lucru, dar evita să le
folosească de teama de a nu se accidenta.
Privind adaptarea la cerinţele şcolii, şi-a însuşit normele şcolare, este un elev punctual,
frecventează şcoala fără a înregistra absențe nemotivate, respectă regulile, este conştiincios,
ordonat şi disciplinat.
La nivelul clasei este retras, puțin sociabil, pașnic, calm, fără opinie, lipsit de ințiativă,
tolerant cu colegii care îl șicanează și îl marginalizează pentru că beneficiază de adaptare
curriculară.
În relaţionarea cu profesorii este respectuos şi receptiv la observaţii şi îndrumări.
Participă cu plăcere la activităţile extraşcolare, cooperează cu grupul şi se implică în funcţie
de posibilităţi.
Rezultatele școlare anterioare ale elevului au fost: 6,28-media de absolvire a claselor
V-VIII; 1,22-media de la Evaluarea Naţională 2015 și 2,48- media de admitere în
învătământul profesional.
Pe parcursul scolarizării a avut numai media 10 la purtare și o medie generală anuală
care l-a situat în a doua jumătate a clasamentului clasei.
PLAN DE INTERVENŢIE
în consilierea individuală elevi
1 Date de identificare a elevului: B.E.G.
2. Obiectivele generale ale consilierii:
 îmbunătăţirea performanţelor şcolare;
 dezvoltarea competenţelor psiho-sociale în relaţiile cu ceilalți elevi ai clasei.
3. Statutul persoanei care a solicitat consilierea: Dirigintele, profesorii clasei
4. Metodele de evaluare psihologică utilizate: interviu semistructurat, metoda observaţiei,
metoda analizei produselor activităţii, BTPAC, MPS Raven Standard, genograma.
5. Elemente psiho-comportamentale identificate: cooperant, comportament general
corespunzător micii scolaritati, lipsa achizitiilor scolare: scris, citit, socotit.
6. Strategiile de consiliere psihologică adoptate:
Şedinţa 1: interviu semistructurat, analiza produselor activității (verificarea ghiozdanului, a
caietelor etc.), evaluarea competențelor de scris-citit-socotit.
Şedinţa 2: evaluarea coeficientului de inteligență. Concluzie: Deficienta usoara de intelect.
Şedinţa 3: initierea programului de insusire a citit-scrisului, logopedie pe dislexo-disgrafie,
prezentarea materialelor cu care vom lucra si citirea si scrierea literelor a si m.
Şedinţa 4: citirea si scrierea literelor n si r.; s.a.m.d. „N” sedinte pana la sfarsitul alfabetului;
monitorizarea rezultatelor la învățătură și a evolutiei la clasa.
7. Alte modalităţi de intervenţie psihologică utilizate (consilierea psihologică a părinţilor
/ aparţinătorilor legali, consilierea grupului de apartenenţă, sprijin metodologic acordat
cadrelor didactice): interviu semistructurat adresat cadrelor didactice de la clasa, dirigintei,
dirigintelor din școala generală (prin intermediul psihologului din scoala generală),
invătătoarei, consilierea mamei, sprijin metodologic acordat cadrelor didactice, consilierea
bunicii (din partea mamei), consilierea clasei de elevi.
8. Stadiul atingerii obiectivelor:
 obiectivele au fost atinse parțial, elevul si-a insusit scris-cititul la nivel satisfăcător, are
în prezent Certificat OSP si beneficiază de curriculum adaptat la clasa.
 consilierea elevului va continua pe toată perioada scolarității.
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PLAN DE INTERVENŢIE
în consilierea individuală părinți
1 Date de identificare a elevului: B.A.M.
2. Obiectivele generale ale consilierii:
 îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale copilului;
 modificarea atitudinii față de propriul copil, tratarea acestuia conform varstei in
vederea dezvoltarii competenţelor psiho-sociale ale copilului în relaţiile cu ceilalți.
3. Statutul persoanei care a solicitat consilierea: Psihologul scolar
4. Metodele de evaluare psihologică utilizate: interviu semistructurat, sprijin metodologic
acordat in vederea sustinerii procesului de achizitionare a scris-cititului și a intocmirii
dosarului pentru obtinerea certificatului OSP.
5. Elemente psiho-comportamentale identificate: Cooperanta, tratarea adolescentului ca pe
un scolar mic, slaba constientizare a problemelor scolare ale elevului, ascunderea partiala a
adevarului.
6. Strategiile de consiliere psihologică adoptate:
Şedinţa 1: anamneza, interviu semistructurat, prezentarea rezultatelor evaluarilor realizate in
cadrul sedintelor de consiliere a elevului, orientarea către SEOSP.
OBS. S-a prezentat cu elevul și a insistat sa participe la aceasta sedinta de consiliere.
Şedinţa 2: prezentarea portretului robot al adolescentului si al tanarului; revenire la
recomandarea de a se adresa SEOSP și solicitarea achizitionarii unor materiale utile in
sedintele de logopedie.
Şedinţa 3: nu a raspuns solicitării de a achizitiona unele materiale (au fost achizitionate de
psiholog); a primit sprijin metodologic in vederea colaborarii privind achizitionarea scriscititului si a lucrat cu elevul pe perioada vacantelor.
Şedinţa 4: a acceptat ca în cel de-al doilea an de scolarizare a elevului la noi in scoala sa
porneasca demersurile pentru intocmirea dosarului privind obtinerea certificatului OSP si a
primit sprijin in acest sens.
7. Alte modalităţi de intervenţie psihologică utilizate: genograma, identificarea unor
persoane suport si anume bunica elevului (mama mamei acestuia) – a asigurat sustinerea
emotinala a mamei; si o matusa (sora mai mica a mamei) – a comunicat cu elevul prin
intermediul sms-urilor stimuland activitatea de insusire a scris-cititului, a stimulat cognitiv
elevul, i-a oferit suport emotional si a laudat/recompensat fiecare mic progres inregistrat de
acesta.
8. Stadiul atingerii obiectivelor:
 obiectivele au fost atinse, elevul are în prezent Certificat OSP si beneficiază de
curriculum adaptat la clasa, mama lucreaza in continuare cu el acasa in vederea
efectuarii temelor si a însusirii lectiilor.
În ceea ce privește intervenția la nivelul clasei elevul a fost numit asistentul
profesorului cu sarcina de a distribui și aduna, sub directa îndrumare a cadrului didactic,
materialele de lucru, fișele de lucru, auxiliarele etc. In acest fel elevul a interacționat cu toți
colegii din clasă, iar aceștia au fost puși în situația de a-i mulțumi pentru micile servicii.
Această interacțiune l-a ajuta pe elevul cu CES să își depășească limitele, deoarece acesta
evita să interacționeze cu unii colegi, și s-a simțit important ori de câte ori colegii i-au solicitat
serviciile și i-au mulțumit. Totodată fiind partenerul/asistentul profesorului s-a simțit protejat.
Este important de precizat faptul că elevul se așeza intotdeauna în prima bancă, aproape de
cadrul didactic. Cu timpul elevul a fost acceptat în grupul clasei și foarte bine integrat în
grupa de elevi de la agentul comercial unde își desfășura orele de practică. În pauza de masă
elevii obișnuiau să cumpere mâncare și să mănânce împreună. Elevul B.E.G. venea cu pachet
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de acasă și servea masa separat de grup. Cu timpul a înțeles și mama acestuia că este firesc ca
fiul ei să se alăture grupului și să servească masa împreună cu ceilalți colegi.
Integrarea elevilor cu CES in scoala de masă are ca beneficiu major faptul că elevii
fără deficiențe vor interacționa cu cei cu CES și, ca viitori adulți, vor avea o mai mare
toleranță în a-i accepta și integra pe colegii lor și la viitoarele locuri de muncă. În acest fel
persoana cu CES nu mai reprezintă o ”ciudățenie”, nu mai atrage atâtea priviri, ci face parte
din cotidian.
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Program de antrenare a atenţiei voluntare la elevii cu dizabilități
intelectuale
Prof. logoped CIUBUCĂ VASILE, CJRAE CONSTANȚA
Prof. logoped PAHON OANA MIRELA, CȘEI „DELFINUL” CONSTANȚA

Atenţia are o serie de caracteristici comune tuturor oamenilor, însă ele se manifestă
diferit de la un individ la altul. În creionarea profilului psihologic al atenţiei unei persoane
trebuie să se ţină cont de aceste note particulare. Există, de exemplu: indivizi capabili să-şi
menţină atenţia mult timp asupra unui stimul, explorându-l succesiv şi indivizi cu o atenţie
fluctuantă, de scurtă durată; oamenii ce îşi menţin atenţia o perioadă mai îndelungată şi în
funcţie de natura stimulului: unii fiind mai atenţi la stimulii vizuali, alţii la cei auditivi
(afectând performanţele acestora) şi persoane a căror capacitate de concentrare a atenţiei este
dependentă de particularităţile câmpului perceptiv.
La elevii cu dizabilităţi intelectuale se manifestă frecvent instabilitatea, distragerea cu
uşurinţă a atenţiei, dar şi fixarea ei rigidă pe un anume conţinut / tip de activitate; deoarece are
loc o dereglare specifică a raportului dintre excitaţia şi inhibiţia corticală, insuficient corelate
şi lipsite de forţa necesară unei concentrări optime şi unei delimitări reciproce dinamice.
În activităţile de învăţare desfăşurate cu şcolarii cu dizabilităţi intelectuale, acţionează
factori favorizanţi ai atenţiei, cum ar fi: importanţa pentru elev a activităţii desfăşurate;
interesul lui pentru activitatea respectivă; gradul de structurare al activităţii; antrenament
special de rezistenţă la factori perturbatori.
Prezenţa acestor factori este obligatorie în cursul activităţilor şcolare cu elevii cu
dizabilităţi intelectuale, mai ales în etapele iniţiale ale învăţării limbajului scris – citit, dar şi
mai târziu. Primii paşi ai învăţării sunt hotărâtori, căci fiecare copil vine în faţa scrisului cu
propriul său mod de organizare, cu capacităţile sale motorii, cu facultăţile sale de structurare,
de orientare şi de reprezentare verbală, scrisul fiind o figurare ordonată care are un sens.
Atenţia are o importanţă deosebită în şi în învăţarea actului lexic.
Din păcate, în primele clase, elevii cu dizabilităţi intelectuale, datorită
particularităţilor lor neuropsihofiziologice, nu pot fi atenţi sau nu sunt deprinşi să facă acest
lucru, fiind uşor distraşi de la activitatea de învăţare, în urma acţiunii perturbatoare a unor
factori întâmplători.
De aceea, pe termen lung, elevii cu dizabilităţi intelectuale trebuie antrenaţi prin
exerciţii specifice, de preferinţă cu caracter ludic, astfel fiindu-le stimulată capacitatea lor de
a fi atenţi, iniţial involuntar, prin trezirea curiozităţii şi a interesului, apoi şi în mod voluntar.
Lucrarea de faţă are în vedere analiza relaţiei dintre tulburările de atenţie şi
dificultăţile de învăţare la copiii cu dizabilităţi intelectuale integraţi în şcoala de masă. De
asemenea, această lucrare nu se rezumă numai la planul teoretic, ci şi la evidenţierea
caracterului aplicativ de ameliorare a tulburărilor de atenţie în vederea îmbunătățirii achiziţiei
actului lexico-grafic.
Studiile de specialitate tratează cu seriozitate această problemă, care, în caz de
neintervenţie terapeutică, efectuată competent şi responsabil, de către cadrele didactice,
marchează rezultatele şcolare şi au efect pe termen lung, întreaga viaţa a acestor copii.
Obiectivele propuse în această cercetare vizează evidenţierea manifestărilor atenţiei voluntare
la şcolarii cu dizabilităţi intelectuale, comparativ cu şcolarii fără dizabilităţi, identificarea
efectelor lipsei de concentrare a atenţiei voluntare în timpul orelor asupra şcolarilor cu
dizabilităţi intelectuale integraţi în şcoala de masă şi elaborarea unor modalităţi de antrenare
a atenţiei voluntare la copii de vârstă şcolară mică cu dizabilităţi intelectuale.
Pentru
dezvoltarea atenţiei voluntare la şcolarii cu dizabilităţi intelectuale am apelat la o serie de
exerciţii sub formă de jocuri didactice, care să fie atât atractive pentru copii, cât şi eficienţe în
atingerea scopurilor urmărite.
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Cel mai adesea sarcinile folosite pentru antrenarea atenţiei sunt activităţi sau exerciţii folosite
în aceeaşi măsură şi pentru antrenarea abilităţilor de percepţie vizuală şi a abilităţilor grafomotrice.
Obiective primare ale programului sunt:
Dezvoltarea atenţiei concentrate (stabilitate, durată)
Dezvoltarea componentei inteligenţei constând în căutarea şi generarea de soluţii
(comportamentul de explorare, de orientare)
3. Dezvoltarea arcului oculo-motor (abilitatea de a focaliza şi de a urmări cu privirea
obiecte/elemente din câmpul său vizual – urmărirea traseului)
4. Dezvoltarea coordonării mână – ochi (abilitatea de a realiza activităţi în care mâna este
ghidată de ochi, implicând criterii de acurateţe, direcţie, orientare în spaţiu)
5. Dezvoltarea percepţiei vizuale – capacitatea de discriminare
6. Dezvoltarea capacităţii de reprezentate mentală a imaginilor
7. Dezvoltarea simţului de observaţie şi a abilităţii de comparare
8. Dezvoltarea unui comportament de căutare ordonat şi organizat
9. Dezvoltarea capacităţii de a înţelege o regulă („formulă”) de lucru
10. Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi respecta un criteriu
Obiective secundare:
1.
2.

1. Dezvoltarea capacităţii de a se centra pe o sarcină şi răbdarea
2. Dezvoltarea capacităţii de a asculta o instrucţiune şi de a o îndeplini
3. Dezvoltarea abilităţilor grafice necesare însuşirii scrierii de mână.
Exerciţii:
 Labirinturi
 Imagini lacunare
 “Nor” de numere
 Găseşte diferenţa
 Obiecte ascunse
 Colorat simetric
 Colorat după legendă
Programul de antrenare a atenţiei a constat în rezolvarea de sarcini şi exerciţii, în
fiecare zi, iniţial urmate de o recompensă: bomboană, bulină, jucărie mică, ou Kinder, etc.
O dată pe săptămână elevii au lucrat cu mine, dar zilnic le pregăteam teme de lucru pe
care le-au rezolvat cu doamna învăţătoare.
Iniţial, în primele două săptămâni, deoarece nu se puteau concentra decât foarte puţin
sau deloc, am lucrat în afara clasei, în cabinetul de consiliere şcolară, unde era linişte şi erau
foarte puţini factori perturbatori. Apoi, toate exerciţiile s-au desfăşurat în clasă. Timpul de
lucru a pornit de la 5 minute (rezolvarea doar a unei fişe de lucru) şi a ajuns, la finalul
programului, la 35 de minute cu o scurtă pauză (rezolvarea a aproximativ 6 – 9 fişe de lucru).
Pe parcursul programului de antrenament al atenţiei am colaborat destul de greu,
elevul fiind nerăbdător întotdeauna să termine şi să primească recompensa, dar fără a-l
interesa prea mult progresul său. La evaluarea finală a obţinut rezultate mai bine decât la cea
iniţială, însă situându-se tot la un nivel scăzut de dezvoltare atât al atenţiei, cât şi al limbajului
scris – citit (testul de atenţie Pieron – 16, testul labirint Porteus – 3, proba de evaluare a
limbajului scris – 4, proba de evaluare a citirii – 4).
Considerăm că pentru acest copil se impune nu doar acest program de antrenament al
atenţiei, ci şi consiliere, psihoterapie, terapie ocupaţională şi alte forme de terapie, astfel încât
dezvoltarea sa să fie afectată cât mai puţin pe viitor.
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Prin cercetarea realizată privind dificultăţile întâmpinate în însuşirea actului lexicografic datorită atenţiei deficitare ale elevilor cu dizabilităţi intelectuale uşoare de vârstă
şcolară mică, integraţi în şcoli incluzive, se desprind o serie de concluzii.
Elevii cu dizabilităţi intelectuale uşoare de vârstă şcolară mică integrați în şcoli
incluzive se confruntă cu numeroase dificultăţi în activitatea de însuşire a actului lexicografic datorită unei atenţii voluntare deficitare, lucru ce verifică ipotezele noastre.
Atenţia voluntară deficitară este prezentă foarte des în activităţile şcolare la elevii cu
dizabilităţi intelectuale uşoare, mai ales la clasele mici, I şi a II-a, când se pun bazele însuşirii
scrierii şi citirii. Aceste activităţi solicită din partea elevului cu dizabilităţi capacitatea de
analiză şi sinteză şi distingerea obiectelor de fond.
În rezolvarea probelor de evaluare a scrierii şi a citirii s-au evidenţiat o serie de
dificultăţi:
- insuficienta concentrare sau fixare rigidă pe anumite aspecte;
- manifestarea frecventă a fenomenului de „fugă de efort”;
- apariţia unor dificultăţi în transferul achiziţiilor anterioare;
- formularea unor răspunsuri şablon;
- dificultăţi în distingerea obiectelor de fond;
- neînţelegerea sensului activităţii;
- neînţelegerea cerinţelor;
- citirea cu mare greutate a unor cuvinte uşoare, care nu pun probleme elevilor
fără dizabilităţi de aceeaşi vârstă;
- scrierea cu mare greutate a unor cuvinte uşoare, după dictarea profesorului.
S-a constatat că elevii cu dizabilităţi intelectuale uşoare de vârstă şcolară mică nu se
opresc suficient asupra sarcinii pe care o au de rezolvat, încercând să se debaraseze de ea,
rezultatul fiind răspunsuri insuficient elaborate. Acest lucru poate fi prevenit prin explicarea
procedeului corect, dar şi prin eliminarea factorilor care favorizează distragerea atenţiei.
Manifestările atenţiei voluntare deficitare la elevii cu dizabilităţi intelectuale uşoare
de vârstă şcolară mică pot fi corectate într-o anumită măsură, prin anumite măsuri:
- trezirea curiozităţii şi a interesului pentru activitate;
- conştientizarea sensului activităţii desfăşurate;
- eliminarea factorilor care favorizează fenomenul de distragere a atenţiei:
 folosirea excesivă a mijloacelor verbale, ceea ce îngreunează
înţelegerea şi capacitatea de concentrare a atenţiei;
 nestimularea optimă a interesului pentru activitatea respectivă,
lucru care se poate explica prin faptul că nu sunt folosite
suficiente materiale intuitive;
 folosirea materialelor sărace în conţinut, neatractive, ceea ce
poate duce la pierderea interesului pe parcursul activităţii;
 nestructurarea materialului de predat, ceea ce poate duce la
apariţia oboselii
- atractivitatea materialelor şi a metodelor, constând în:
 prezentarea de imagini viu colorate;
 planşe reprezentând peisaje, plante, animale, litere, obiecte, etc.
 construirea de jocuri tip puzzle cu litere, cuvinte;
 ghicitori, poezii, cântece;
 jocul de rol;
 fişe de lucru colorate şi atractive;
 utilizarea literelor magnetice pe tăbliţe magnetică;
 utilizarea markerelor colorate cu care elevii să scrie pe tablă sau
pe fleep-chart.
Datorită particularităţilor specifice ale proceselor psihice ale elevilor cu dizabilităţi
intelectuale uşoare (procesele cognitive, mnezice, afective, etc.) este posibil ca efectele
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măsurilor terapeutice propuse de noi să nu fie de durată. De aceea, considerăm necesare
iniţierea unor măsuri preventive a acestor fenomene şi a altora asemănătoare:
 aplicarea timpurie şi de lungă durată a unor măsuri educativ-terapeutice
complexe;
 Împletirea corespunzătoare a mijloacelor intuitiv-practice cu cele verbale;
 Legarea cunoştinţelor de experienţa cotidiană a elevilor cu dizabilităţi
intelectuale uşoare;
 Consolidarea cunoştinţelor printr-un număr optim de repetiţii variate cu
scoaterea conţinutului din contextul în care a avut loc iniţial învăţarea;
 Evitarea verbalizării exagerate;
 Crearea unui cadru emoţional şi motivaţional propice activităţii educaţionale;
 Prezentarea materialelor intuitive într-un context cât mai simplu, şi însoţite de
o explicaţie verbală cât mai accesibilă.
Educarea şi dezvoltarea atenţiei voluntare este un obiectiv important ce trebuie urmărit
de cadrele didactice care au în clasă copii cu dizabilităţi intelectuale uşoare, atingerea acestui
obiectiv fiind esenţial pentru dezvoltarea acestora pe mai multe paliere psihologice.
De asemenea, considerăm oportun ca aceşti copii, integraţi în şcoli incluzive, să
beneficieze de cât mai multe ore de sprijin din partea profesorilor itineranţi şi/sau de sprijin,
precum şi de alte activităţi educativ-terapeutice.
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Manifestarea comportamentelor inadecvate
Consilier școlar: profesor Dobromir Eugenia
C.J.R.A.E. Constanța
Adesea, tulburările comportamentale sunt precedate de anumite atitudini mascate ale
comportamentelor de relaţionare socială care uneori debutează începând cu vârsta de 3-4 ani.
Copiii care mai târziu vor fi etichetaţi ca avânt tulburări sunt de multe ori respinşi de copiii de
aceeaşi vârstă. Uneori ei sunt respinşi din cauza hiperactivităţii care deranjează în mod constat
jocul celorlalţi copii, alteori din cauza agresivităţii lor. Mulţi dintre aceşti copii încearcă de la
început să-i domine pe ceilalţi şi să–i controleze, acest lucru determinând respingerea de către
covârstnici. „Nu e suficient doar să încercăm să oprim comportamentul negativ, nedorit,
trebuie să ne străduim, de asemenea, să încurajăm comportamentul pozitiv. Ca părinţi, dorim
să întărim permanent manifestarea comportamentului care ne place şi pe care vrem să-l vedem
repetându-se şi să slăbim şi să punem frâie comportamentului pe care vrem să-l vedem
încetând. Recompensele nu trebuie să fie costisitoare sau complexe pentru a fi eficiente”
(Hammond, 2012, p. 138).
A diferenţia un comportament inadecvat de unul acceptat presupune cunoaşterea
diferenţelor dintre copii şi contextul unde se manifestă un comportament. Copiii mici înţeleg
cu dificultate faptul că un comportament uman este înrudit în mod semnificativ cu mediul.
Copilul se angajează uşor într-o raportare socială, caută indicii la adult despre cum să
interpreteze şi să reacţioneze la o situaţie care îl pune în dificultate. Pe la vârsta de doi ani,
copiii încep să facă inferenţe despre intenţiile adultului, despre dorinţele și aşteptările
acestuia. Una din principalele caracteristici ale copiilor cu manifestări comportamentale
opozante este dificultatea de respectare a regulilor comparativ cu alţi covârstnici fără această
tulburare. De multe ori aceşti copii au conflicte cu părinţii, cu alţi adulţi, dar şi cu fraţii lor sau
alţi copii din afara familiei. Un alt aspect este faptul că se înfurie rapid, îi enervează pe ceilalţi
mai tot timpul şi nu îşi recunosc greşelile sau comportamentele proprii neadecvate, atribuind
altora responsabilitatea pentru acestea.
Anumite manifestări comportamentale opozante fac parte din dezvoltarea normală
până la un anumit nivel, existând anumite faze în care acestea sunt mai pregnante. La trei ani
crizele de furie chiar intense sunt normale, acestea devenind tot mai rare la 4-5 ani. „Astfel
putem spune că până la un anumit punct, comportamentele agresive şi opozante sunt normale.
Un copil care nu este niciodată agresiv ar trebui să vă îngrijoreze mai mult decât un copil care
are din când în când crize de furie şi încalcă regulile. Totuşi există copii la care aceste
probleme sunt mai accentuate decât la cei de aceeaşi vârstă şi care din cauza acestor
manifestări, intră în conflict cu membrii familiei, cu colegii sau cu cadrele didactice. În mod
obişnuit aceste probleme se manifestă mai ales în relaţie cu persoanele de încredere, fie
adulte, fie de aceeaşi vârstă. De regulă, copiii nu se percep ca fiind încăpăţânaţi sau ostili şi îşi
justifică comportamentul ca fiind un răspuns normal la cerinţe iraţionale sau la circumstanţe
accidentale sau neadecvate” (Dopfner, 2000 p. 30).
Societatea ne demonstrează că s-au schimbat mult vremurile, s-a schimbat modul de
educare a copiilor. Familia trebuie să se apropie tot mai mult de copii, să le înţeleagă nevoile,
să se bucure de cele mai bune relaţii afective, să dezvolte într-un mod pozitiv potenţialul lor.
Într- o epocă revoluţionară este nevoie de o schimbare a modului de educaţie, să aducem în
fiecare zi fericirea în ochii copiilor noştri. Sunt situaţii când părinţii și cadrele didactice nu pot
să facă faţa unui copil care doreşte să facă numai ce doreşte el. Ocazional, copiii pot să
încalce regulile, ei se pot împotrivi, simt nevoia să sfideze regula și încearcă reacția adultului.
Însă adultul cu răbdare îi poate explica clar cerința.
Exemple de activități
Eu și clasa mea
Obiectiv: rezolvarea unui comportament dezadaptativ
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Metoda: jocul de rol
Consilierul școlar va avea o discuție cu copiii despre teatru, film și actori. Încet pe
baza discuțiilor se face trecerea la jocul de rol. Un copil va fi actor și ceilalți vor fi spectatori.
Se pune în scenă comportamentul dezadaptativ, fără să i se dea numele copilului care
deranjează destul de des grupul clasei. Exemple de comportament: coplilul lovește colegii și îi
jignește. De asemenea refuză să scrie, să citească și să răspundă la întrebări legate de lecție.
După ce se pune în scenă jocul de rol, consilierul școlar discută cu toată clasa despre cum cred
ei că s-a simțit colegul care îi deranjează și îi lovește. Vor avea loc discuții libere și se va
asculta și părerea copilului cu comportament dezadaptativ. La finalul activității fiecare copil
va da exemple de soluții privind rezolvarea acestei situații. În următoarele ședințe rolurile pot
fi preluate de ceilalți copii din grup, până dorește și copilul agresiv să intre în rol.
Scopul acestei activități este de a diminua comportamentul agresiv.
Combaterea agresivității prin înfruntarea agresivității
Copilul poate fi încurajat să-și completeze o listă ce descrie comportamentul
Ce am făcut?..............................................................................................................
Care este consecința comportamentului?................................................................
Cine a luat atitudine în ceea ce privește comportamentul inadecvat?....................
Pe cine am supărat, comportându-mă astfel?.........................................................
Ce am învățat din această experiență?.................................................................
Soluții propuse pentru a diminua comportamentul agresiv....................................
Cum îl putem liniști pe un copil care devine agresiv
Cunoșterea emoțiilor
Obiectiv: să învețe să folosească relaxarea pentru aface față comportamentului agresiv
Metoda: desenul
Materiale: hârtie și creioane colorate
Îl punem pe copil să deseneze o fereastră mare cât foaia.
Sarcina: Uitat-te pe fereastă și desenează ceea ce vezi!
După terminarea desenului cu voce calmă adultul discută cu copilul despre ceea ce a desenat.
În acest fel copilul se simte înțeles și că ceilalți încearcă să-l liniștească.
Când devine agresiv copilul resimte tensiune fizică și emoțională ca reacție la vocea
adultului sau a unui coleg. Relaxarea este una dintre strategiile pe care copiii le pot folosi
pentru a reduce stresul și pentru a-și ține sub control furia. În timpul relaxării gândurile
copilului devin calme și senine. Încet reacțiile de furie se modifică.
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Specificul consilierii părinților copiilor cu ADHD
Durac Valentina,
C.J.R.A.E. Constanța - Colegiul Național „Kemal Ataturk” Medgidia
Atunci când diagnosticul ADHD este pus unui copil, părinţii acestuia se află probabil
la capătul puterilor de a face faţă comportamentului său, pentru că supravegherea şi lucrul cu
aceşti copii devin din ce în ce mai dificile .
În calitate de psiholog şi cadru didactic, pot spune că misiunea noastră, a educatorilor
cu care copilul cu ADHD vine în contact, este una foarte importantă: cu mult profesionalism
şi tact, trebuie să identificăm şi să împărtăşim apoi părinţilor soluţiile potrivite pentru a
converti simptomele supărătoare în avantaje notabile în obţinerea succesului şcolar şi
instituirea unor comportamente prosociale. Copiii cu ADHD au o condiţie specială, care
necesită un sprijin constant din partea familiei şi a cadrului didactic. Pentru un astfel de copil,
trebuie să realizăm subtil ghidarea către interesele şi pasiunile sale, trebuie să intervenim cu
mult tact atunci când în familia copilului există tendinţe de comportament autoritar sau de
disciplinare violentă.
Rolul psihologului şcolar în informarea, sensibilizarea şi atragerea părinţilor copiilor
cu ADHD către şcoală, este deja cunoscut. Prin consilierile individuale şi de grup la nivelul
părinţilor copilului cu ADHD şi ale părinţilor colegilor acestuia, psihologul poate
preîntâmpina o serie de reacţii inadecvate (fie din partea colegilor, fie din partea părinţilor
acestora) în cazul manifestărilor nepotrivite ale copilului cu ADHD în timpul orelor sau în
pauze.
O muncă în echipă: cadre didactice, psiholog, specialişti în ADHD, va veni în sprijinul
părintelui copilului cu ADHD, astfel încât acesta va înţelege multe dintre comportamentele
specifice, chiar dacă reacţiile sale în plan cognitiv, afectiv şi comportamental pot fi mai puţin
controlate.
Reacţii ale părinţilor copiilor cu ADHD:
1. În plan cognitiv: părintele va începe să caute cât mai multe informaţii legate de
această tulburare, va face conexiuni legate de cauzele bolii, va urmări cu multă atenţie
simptomele şi va consulta cât mai multe surse de informaţie pentru a se asigura de acurateţea
diagnosticului;
2. În plan emoţional:
a. Negarea: Mulţi părinţi pot nega la început diagnosticul totodată va încerca să relaţioneze
cu grupuri de suport pe aceeaşi problemă, din nevoia de a cunoaşte cât mai multe detalii ale
afecţiunii respective, sau baza neurologică a acestuia, susţinând că nu este nimic grav şi că
totul va putea fi remediat prin metode simple (consiliere, organizarea comportamentului).
Această reacţie apare cel mai frecvent la părinţii care nu au suspectat anterior că este ceva
grav cu copiii lor.
b. Furia. Pentru unii părinţi diagnosticul de ADHD naşte furie, îndreptată spre cei care l-au
asigurat că nimic nu este în neregulă cu copilul său; faţă de cei care au pus aceste probleme pe
seama proastei creşteri de către părinţi sau a problemelor din familie. Când părinţii îşi dau
seama că nu este vina lor, furia şi resentimentul nu sunt reacţii iraţionale.
c. Durerea. Unii părinţi vor fi însă îndureraţi datorită schimbărilor care trebuie făcute în
familie pentru a se adapta la ADHD. Niciodată această durere nu va trece în totalitate dar
treptat se va trece peste ea când părintele va trebui să facă faţă responsabilităţilor de zi cu zi.
d. Teama. Unii copii se comportă de aşa manieră, încât părinţii lor se tem deseori de
momentele de furie, de agresivitate sau predispoziţia copiilor cu ADHD la accidente. Teama
părinţilor este o reacţie foarte lesne de înţeles, deoarece copilul este inclus în colectivitate, iar
reacţiile părinţilor copiilor agresaţi nu întârzie să apară. Părinţii pot deveni total descurajaţi,
nemaiştiind cum să-şi controleze copilul nestăpânit. Când au ajuns într-o asemenea nefericită
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situaţie, părinţii au nevoie de un ajutor substanţial pentru a-l înţelege pe copil, pe ei înşişi şi
reacţiile lor la comportarea copilului.
e. Stânjeneala din cauza comportării proaste a copilului lor este uşor de înţeles. Părinţii pot
oferi linii de conduită în ceea ce priveşte o comportare acceptabilă şi normele etice în
perioada copilăriei şi adolescenţei.
f. Dezamăgirea. Dezamăgirea părinţilor, provocată de boala copilului lor, poate fi un
sentiment distructiv. Viaţa socio-profesională
a copilului va fi mereu afectată de
impulsivitatea, lipsa de concentrare şi hiperactivitatea lui. Părinţii trebuie ajutaţi să înţeleagă
aceste lucruri, pentru a nu-l forţa să facă ceva ce nu este capabil, sau pentru a reuşi să
depăşească eventualele momente de insucces şcolar.
g. Acceptarea. Reacţia cea mai naturală şi de dorit este acceptarea a ceea ce este copilul şi
poate deveni şi a limitelor sale. Acceptarea înseamnă de asemenea recunoaşterea faptului că
unele lucruri nu pot fi modificate pentru a-i permite copilului cu ADHD să aibă succes sau să
se adapteze la fel de bine ca şi cei fără ADHD. În momentul în care părintele a depăşit
celelalte reacţii şi acceptă diagnosticul copilului, acceptă şi celelalte limite ale copilului
ADHD, astfel încât părintele va reuşi să preîntâmpine formularea unor standarde „înalte”
pentru copilul ADHD şi să evite punerea acestuia sub presiune.
3. În plan comportamental:
a. Modificarea comportamentului: În cazul părinţilor copiilor cu ADHD, se poate observa o
diferenţiere a părinţilor din punct de vedere comportamental:
- Părinţi mai puţini receptivi la diagnosticul copilului, care nu consideră că sunt necesare
anumite schimbări ale familiei la nivel comportamental; de obicei aceştia se retrag, refuză
comunicarea, (căutând să responsabilizeze o altă persoană apropiată familiei în relaţia cu
şcoala) de cele mai multe ori motivând lipsa de timp, jena, sau dezamăgirea (în cazul copiilor
care au înregistrat insucces şcolar);
- Părinţi care au înţeles că schimbarea începe cu ei înşişi, caută să solicite cât mai mult
sprijinul persoanelor specializate, stăpânesc şi utilizează eficient strategii de disciplinare
pozitivă a copilului cu ADHD, ştiu să îl valorizeze;
- Părinţii în acord. Este de maximă importanţă să existe un acord intre părinţi în privinţa
modului de abordare a problemei copilului, pentru ca acesta să primească aceleaşi “mesaje”
de la ambii părinţi. Părinţii recurg la unele “înţelegeri” cu cei apropiaţi familiei, în vederea
respectării regulamentelor/regulilor impuse.
b. Importanţa rutinei. Părinţii trebuie să înţeleagă cât de importantă este respectarea rutinei
pentru copilul cu ADHD, pentru că deseori stilul dezorganizat şi inconsecvenţa părinţilor se
reflectă în atitudinea copilului faţă de respectarea programului zilnic şi rezolvarea sarcinilor
şcolare.
c. Timpul petrecut împreună: părintele copilului cu ADHD va ajunge să îşi reproşeze că nu
a avut destul timp pentru copilul lui şi va căuta să compenseze într-un fel acest aspect
(însoţirea copilului la antrenamente, exerciţii fizice, momentele familiei).
d. Socializarea cu grupuri de suport, participarea la activităţi comune părinţi – copii,
observarea altor copii cu ADHD.
Acceptarea diagnosticului duce la dorinţa de a cunoaşte care este principiul fundamental pe
care trebuie să-l urmeze un părinte pregătit să gestioneze la copilul său multe dintre aspectele
acestei tulburări.
În ultimii zece ani, am implementat în unităţile şcolare la care îmi desfăşor activitatea
mai multe proiecte de consiliere parentală (2009-2012: Ȋmpreună vom reuşi; 2010-2011: Eu şi
copilul meu; 2012-2014: Clubul părinţilor; 2012–2019: Părinţi responsabili, copii inteligenţi)
şi am desfăşurat consilieri individuale cu părinţii care au copii diagnosticaţi cu ADHD. Ȋn
cadrul acestor întâlniri scopul a fost axat pe o mai bună înţelegere a caracteristicilor copilului
afectat de ADHD, insistând asupra unor aspecte legate de modul în care trebuie să înveţe
părinţii să se descurce cu dificultăţile create de aceste caracteristici, să înveţe strategii de
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dezvoltare a deprinderilor sociale pozitive şi de eliminare a celor neadecvate. Aceste activităţi
de formare au vizat modalităţi de menţinere a progreselor, dar şi de prevenire a recidivei.
Sesiunile de instruire a părinţilor pot fi rezumate astfel: înţelegerea problemei – informaţii
despre curs, despre ADHD, administrarea chestionarelor; Pregătirea părinţilor pentru
schimbare – dezbateri despre atitudini şi prejudecăţi, învăţarea comportamentelor adecvate.
Părinţii copiilor cu ADHD implicaţi în aceste activităţi, au înţeles necesitatea respectării
şi aplicării unor măsuri specifice:
1. să îşi organizeze cât mai bine informaţiile despre ADHD, să respecte medicaţia
copilului cu ADHD (să cunoască şi efectele secundare ale medicamentelor: în anumite
momente copilul poate avea stări de apatie);
2. să apeleze la persoanele care îi pot oferi suport emoţional şi concret (persoane
apropiate);
3. să menţină o relaţie apropiată cu educatorii (se pot realiza „acorduri secrete” în
favoarea copilului) şi cu specialiştii în ADHD (psihologul şcolar, profesorul de sprijin,
logopedul etc.) în vederea unei informări cât mai corecte;
4. asigurarea unui mediu prietenos, deschis şi încurajant în familie, evitarea
etichetărilor, a blamării în public, respectarea regulamentelor, alegerea „momentelor
familiei”, asigurarea unor posibilităţi de evadare, încurajarea prieteniilor, terapii ocupaţionale;
Părinţii elevilor cu ADHD au nevoie de formare şi sprijin într-o serie de aspecte, unele
identificate mai sus. În plus, au nevoie să deprindă strategii de negociere, să-şi dezvolte
însuşirile sociale şi interpersonale, precum şi capacitatea de a controla comportamentul
copiilor cu ADHD. De asemenea, mai au nevoie să fie informaţi despre procesul de
diagnosticare şi despre eventualele efecte secundare ale medicamentelor. Trebuie încurajaţi
să-şi împărtăşească cunoştinţele şi experienţele cu alţi părinţi, dar şi să înveţe cum să
relaţioneze şi să comunice pozitiv cu instituţii şi profesionişti precum medicii, psihologii şi
profesorii.
Bibliografie:
1. Barkley, R. A. (2009). Copilul dificil. Manualul terapeutului pentru evaluare şi pentru trainingul
părinţilor – ediţia în limba română
2. Egan K., Popenici Ş., (2007). Educaţia elevilor hiperactivi şi cu deficit de atenţie. Ghid pentru
părinţii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Didactica Press, Bucureşti
3. Leahy, R. L. & Holland, S. J. (2009). Planuri de tratament şi intervenţii pentru depresie şi anxietate–
ediţia în limba română
4. Modul teoretic 1. Decizia de a evalua copilul şi cum să faci faţă diagnosticului.
www.idsoft.cognitrom.ro

72

Plan de intervenție personalizat
Profesor Eftimi Sorina
Şcoala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu” Medgidia
1. INFORMAŢII GENERALE:
Numele elevului: B. F.
Sex: masculin
Data naşterii: ( 10 ani)
Domiciliul :
Scoala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu” Medgidia, jud. Constanţa
Clasa: a IV -a A
Echipa de lucru: profesor învăţământ primar: Eftimi Sorina
Profesor psiholog şcolar:
Familia adoptivă:
Data de elaborare a programului: octombrie 2018
Data de desfăşurare a programului: semestrul I al anului şcolar 2018-2019
Data de revizuire a programului: februarie 2019
Domeniul de intervenţie: limba română, matematică, socio-comportamental.
2. EVALUARE INIŢIALĂ
Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată,
convorbirea individuală şi de grup, sarcini de lucru pentru automatizarea și comprehensiunea
citirii (pretest).- septembrie 2018
Psihodiagnostic : Dificultăţi de învăţare, dificultăţi de exprimare, motricitate generală şi fină
în limite normale. Memoria bună, atenţia fluctuantă, distras de orice stimul. Gradul de
concentrare, stabilitatea şi distributivitatea reduse. Posibilităţi reduse ale combinatoricii
imaginative, capacitate bună de mobilizare. Vocabular relativ sărac, limitat, decalaj între
vocabularul activ şi pasiv. Capacitate redusă de mobilizare şi concentrare a energiei
psihonervoase. Imaturitate psiho-socială. Emotiv, introvertit, relaţiile intercolegiale afectate
din cauza tendinţelor de izolare, care îşi au sursa în schimbările survenite în viaţa copilului.
Aptitudini pentru lucrările practice. Este deschis la sugestii, îşi doreşte integrarea în colectiv,
manifestă un uşor sentiment de inferioritate faţă de colegi, răspunde la stimuli verbali şi
gestuali de încurajare. Ȋi place să fie în centrul atenţiei. Prezintă o uşoară deficienţă de vedere
(poartă ochelari).
Mediul familial: elevul a fost luat în plasament în vara anului 2018, împreună cu fratele său,
elev în clasa a VIII-a. A fost îngrijit până la această dată de un asistent maternal, care mai
avea şi alţi copii, o persoană bine intenţionată, dar limitată din punct de vedere intelectual şi
social. Copilul nu îşi cunoaşte părinţii naturali. Familia adoptivă este închegată, prezintă
siguranţă economico-socială, părinţii sunt absolvenţi de studii superioare şi sunt foarte
interesaţi de parcursul şi evoluţia copilului. Familia mai are un băiat, S.F., adoptat la vârsta de
3 luni, care învaţă în acelaşi colectiv cu B.F. Cei doi copii sunt în plin proces de adaptare la
situaţia nouă de viaţă: S.F. are doi fraţi, care sunt trataţi în mod egal de familie; B.F. a
schimbat mediul familial şi mediul şcolar şi este nevoit să se adapteze la reguli, cerinţe şi să
îndeplinească aşteptările familiei şi ale şcolii.
Parteneri: familia ( părinţii şi fratele ); psihologul şcolar, elevii clasei a IVa A
Responsabil: prof. învăţământ primar, Eftimi Sorina
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Starea de sănătate: clinic sănătos.
3. INFORMAŢII EDUCAŢIONALE:
Comportament cognitiv:
Citit-scris
- are un vocabular sărac, se exprimă în propoziţii scurte, deseori defectuos, nu stăpâneşte
regulile exprimării corecte;
- transcrie cuvinte şi propoziţii, omite litere, scrisul este dezordonat, nu respectă liniatura
caietului, nu stăpâneşte semnele de punctuaţie;
- nu se încadrează corect în pagină;
- nu desparte corect cuvintele în silabe;
- alcătuieşte propoziţii simple şi dezvoltate, cu ajutor din partea cadrului didactic;
- povesteşte după imagini, sau un text citit cu ajutor din partea cadrului didactic;
- la evaluarea iniţială a înregistrat rezultate slabe şi foarte slabe (Suficient – 5 itemi,
insuficient- 3 itemi)
Matematică
- întâmpină greutăţi la citirea si scrierea numerelor până la 1000;
- rezolvă adunări şi scăderi în concentrul 0-1000 cu şi fără trecere peste ordin cu sprijin;
-până la vacanţa de iarnă şi-a însuşit tabla înmulţirii;
- cunoaşte formele geometrice;
- cunoaşte monedele şi bancnotele :
- cunoaşte unităţile de măsură;
- la evaluarea iniţială a înregistrat rezultate foarte slabe, calificativul obţinut fiind insuficient
Comportament psihomotric şi autonomie personală:
- schema corporală este bine realizată ;
- este uşor supraponderal;
- deprinderi de autoservire şi a capacităţii de autonomie socială şi personală bună.
Relaţii sociale:
- conduite şi atitudini sociale dominate de imaturitate afectivă şi stări contradictorii (stări
exagerate de veselie sau tristeţe fără motiv real);
- manifestă un comportament reţinut, atunci când este provocat, sau nu agreează o anumită
persoană, tendinţe de izolare şi renunţare;
- familia manifestă o atitudine deschisă, este interesată de evoluţia elevului şi solicită frecvent
informaţii, receptivă la sugestiile date de profesori;
- posibilităţi bune de comunicare orală, gestuală şi expresivă;
- lipsă de încredere în sine;
- disciplinat, ordonat, atent la detalii, voluntar, se oferă să facă mici servicii;
- nevoie de atenţie, afecţiune, integrare în grup, de modele comportamentale şi sprijin
permanent;
4. OBIECTIVE PE TERMEN LUNG:
- să-şi dezvolte vocabularul;
- să-şi dezvolte abilităţile de scris-citit;
- să-şi dezvolte abilităţile de comunicare orală;
- să-şi dezvolte abilităţile de calcul matematic în concentrul 0-100000;
- să efectueze operaţii de înmulţire în intervalul 0 – 1000;
- să efectueze operaţii de împărţire fără rest;
- să efectueze exerciţii cu operaţii diferite respectând ordinea efectuării operaţiilor;
- să-şi dezvolte abilităţile de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale .
4.DOMENII DE INTERVENŢIE RECOMANDATE:
a. cognitiv;
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b. comportamental.
a). Domeniul de intervenţie cognitiv
Obiective pe termen scurt:
- să citească corect un text scurt;
- să construiască oral şi în scris un text scurt;
- să scrie corect după dictare propoziţii scurte;
- să efectueze adunări şi scăderi în concentrul 0-10000;
- să rezolve probleme cu două operaţii fără ajutor ;
- să compare şi să ordoneze numere naturale în concentrul 0-10000;
- să respecte paşii în rezolvarea problemelor cu două operaţii;
-să opereze probleme cu două sau mai multe operaţii;
- să recunoască submultiplii unităţilor de măsură.
Conţinuturile învăţării:
- exerciţii de exprimare corectă orală şi scrisă;
- exerciţii orale şi scrise de identificare a ordinii cuvintelor în propoziţie;
- exerciţi de încadrare a unui text în pagină;
- exerciţii de scriere după dictare a unor propoziţii simple şi dezvoltate;
- exerciţii de ordonare a unor imagini;
- povestirea după imagini;
- exerciţii de citit-scris a unor texte scurte;
- exerciţii de calcul mintal în concentrul 0-1000;
- exerciţii de identificare a cuvintelor cheie care arată operaţia care trebuie realizată (mai mult
cu,mai puţin cu)
- exerciţii de adunare şi scădere în concentrul 0-1000000 cu sau fără trecere peste ordin;
- rezolvarea de probleme cu o singură operaţie, cu două operaţii cu suport concret;
- exerciţii şi jocuri de descompunere a nr. naturale până la 1000000 în mii, sute, zeci şi unităţi
;
Metode şi instrumente de evaluare:
- evaluarea orală;
- fişa de lucru;
- observaţia directă şi indirectă;
- fişe de lucru cu imagini;
- puzzle;
- grila de evaluare a conduitei sociale;
- rezultatele şcolare la obiectele de studiu la care întâmpină dificultăţi de învăţare.
Metode şi mijloace didactice: descoperirea; explicaţia; observaţia; conversaţia;
demonstraţia; brainstorming; fişe de lucru; planşe; calculator; lucrul în echipă.
Evaluare periodică (decembrie 2018) :
Obiectivele realizate:
- îndeplineşte la un nivel mediu sarcinile şcolare (înregistrează progres la orele de citire,
scriere, matematică;)
- diminuarea greşelilor de scriere;
- îmbunătăţirea ritmului de citire;
- dezvoltarea mecanismelor de operare şi utilizare a conceptelor matematice;
- ameliorarea relaţiilor intercolegiale.
Dificultăţi întâmpinate:
- nu reuşeşte încă să-şi construiască un comportament empatic;
- nu poate rezolva sarcinile şcolare într-un timp optim datorită deficitului de atenţie.
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Metode cu impact ridicat:
- pozitiv: valorizarea, stimularea afectivă.
- negativ: dezaprobarea, mustrarea.
b. Domeniul de intervenţie comportamental
Obiective pe termen scurt
- să reacţioneze adecvat la diferite stări sufleteşti –emoţionale;
- să respecte regulile de colaborare şi comunicare în grup.
Conţinuturile învăţării:
- exerciţii şi jocuri de identificare a diferitelor stări sufleteşti;
- exerciţii şi jocuri de recunoaştere a stărilor sufleteşti exprimate de figura umană;
- jocuri de grup –prin atribuirea de calităţi colegilor;
- jocuri cu reguli fixe –respectarea regulilor este obligatorie;
- activităţi de distribuire de sarcini –cine udă florile , cine şterge tabla etc.
- stabilirea regulilor în clasă.
Metode şi instrumente de evaluare:
- evaluarea orală va fi preponderentă,
- fişe de monitorizare a comportamentului în clasă, în pauză, la masă, etc;
Revizuirea programului de intervenţie personalizat:
La sfârşitul semestrului I, după evaluarea intermediară, vor fi redefinite obiectivele şi
proiectate noi conţinuturi.
Recomandări particulare:
- socializarea prin jocuri de rol pentru identificarea sinelui, antrenarea în activităţi
ludice(puzzle, pictură, desen, colaje, diferite jocuri).
Bibliografie:
Barkley, R. A. (2009). Copilul dificil. Manualul terapeutului pentru evaluare şi pentru trainingul
părinţilor – ediţia în limba română
2. Egan K., Popenici Ş., (2007). Educaţia elevilor hiperactivi şi cu deficit de atenţie. Ghid pentru
părinţii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Didactica Press, Bucureşti
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Dezvoltarea limbajului prin jocuri didactice utilizate în școala incluzivă
Prof. Etem Șeniz,
Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu,, Medgidia
Metodele activ-participative utilizate trebuie să permită elevilor să-şi satisfacă
cerintele educationale prin efort personal sau în colaborare cu alţii. Utilizarea metodelor de
învăţare prin cooperare, a evidentiat o serie de rezultate, cele mai evidente fiind: creşterea
motivatiei elevilor pentru activitatea de învăţare, încrederea în sine bazată pe acceptarea de
sine, atitudine pozitivă, relatii mai bune cu colegii.
Cadrele didactice trebuie să identifice elevii cu nevoi educaționale speciale (CES), să
încerce să-i cunoască, să-i descopere, să le acorde atenție, să descopere factorii care susțin
sau împiedică învățarea. Principalul obiectiv însă este de a „construi încrederea copiilor “, de
a crea un mediu educaţional stimulativ din punct de vedere intelectual, emoţional, de a găsi
strategii prin care să dezvoltam empatia și înțelegerea. Școala incluzivă trebuie să fie
deschisă către orice elev, să îl valorizeze. Dascălii trebuie să desfăşoare activităţi bazate pe
lucrul în echipă, pe cooperare, pe monitorizarea constantă a eficacității activităților de predare
– învatare – evaluare la nivelul fiecărui copil. De asemenea, trebuie respectate programele de
sprijin și remediere școlară, utilizarea posibilităților oferite de curriculum-ul la decizia școlii
si implicarea părinților în diverse activităti extracurriculare.
Voi prezenta mai departe câteva jocuri didactice pentru dezvoltarea limbajului ce pot
fi utilizate cu succes în școala incluzivă:
Jocul cuvintelor. Copilul este încurajat să gasească cât mai multe cuvinte care să
înceapă cu aceeaşi literă. O altă variantă este să gasească cuvinte care încep cu aceeaşi silabă
şi, desigur, putem să ne folosim imaginaţia pentru a inventa alte criterii, ne putem folosi de
premii simbolice pe care să le acordăm copilului când identifică un anumit număr de cuvinte,
etc.
Clase de obiecte. Se desemnează o categorie de obiecte: fructe, legume, oraşe,
animale, flori, etc. iar copilul trebuie să găsească cât mai multe obiecte aparţinând clasei
respective.
Rima. Se găseşte un cuvânt, iar copilul trebuie să găsească cât mai multe cuvinte care
să rimeze cu acel cuvânt.
Cuvinte opuse. Rostim un cuvânt, iar copilul trebuie să găsească un alt cuvânt care să
însemne opusul celui spus de noi (frumos-urât, bogat-sărac, etc). La fel putem proceda şi
pentru cuvintele sinonime.
Pământ, apă, cer. De fiecare dată când copilul aude unul dintre cuvintele pământ,
apă sau cer, el trebuie să găsească numele unui animal care trăieşte în
mediul respectiv.
Litera interzisă. Se alege o literă care se denumeşte ―litera interzisă‖. Copilul trebuie
să găsească cât mai multe cuvinte care să nu conţină litera care este interzisă. Jocul se poate
juca cu punctaj, iar atunci când greşeşte, copilul pierde puncte.
Alcătuirea unor propoziţii cu sens. Copilul primeşte unul sau mai multe cuvinte, cu
ajutorul cărora alcătuieşte propoziţii cu sens. În acelaşi fel, poate primi sarcina de a alcătui o
povestire.
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În alegerea jocurilor, vom ţine cont de vârsta copilului, deoarece dacă alegem un joc prea
complicat pentru el, riscăm să îl descurajăm. Întotdeauna se vor cauta modalităţi de a
recompensa reuşitele copilului, fie printr-un sistem de premii (îi oferim ceea ce ştim că-i
place), fie printr-un punctaj pe care îl stabilim şi îl comunicăm la începutul jocului, fie prin
laude şi încurajări.
Unde se găseşte sunetul ? pe fişa primită să reprezinte prin desen schema grafică a
propoziţiei date şi să localizeze corect sunetul ―r‖. Sarcina să repete în gând propoziţia şi să o
reprezinte printr-o linie roşie; pentru fiecare cuvânt să deseneze câte o linie albastră; pentru
fiecare silabă să deseneze câte o linie neagră situată exact în locul pe care-l ocupă aceasta în
cuvânt; să localizeze sunetul ―r‖ în silabele deja marcate pe desen şi să reprezinte locul pe
care acesta îl ocupă, printr-o bulină.
Scara cuvintelor Copiii, grupaţi câte patru, primesc câte un jeton pe care este o
imagine a cărui denumire este din două silabe, iar copiii trebuie să recunoască imaginea, să
reproducă cuvântul, să-l despartă în silabe, iar apoi, la prima silabă a cuvântului respectiv să
adauge alte silabe, înainte sau după silaba respectivă, formând cuvinte care au înţeles.
Exemplu:
MA
MA – RA
MA – RA – ME
MA – RA – ME – LE
Cine spune mai repede ? împărţiţi în două grupe, copiii din prima grupă
alcătuiesc propoziţii, iar corespondentul lui din grupa a II-a va lua din coşuleţ atâtea buline
câte cuvinte are propoziţia.
Găseşte propoziţia Elevii au primit un jeton pe care era desenată schema propoziţiei,
au timp să analizeze, să stabilească exact numărul de cuvinte. Spun pe rând propoziţia
alătuită. Cei care au rezolvat corect sarcina sunt răsplătiţi cu buline şi cu aplauze.
Bibliografie:
Maria Raicu, Nicoleta Sonia, 2006, Studii de caz la clasele primare, editura ArsLibri, Argeş.
Vrasmas, Traian, 2001, Invatamantul integrat si / sau incluziv pentru copiii cu cerinte educative
speciale, Ed. Aramis, Bucuresti.
Sarivan Ligia- Predarea interactivă centrată pe elev, Educaţia 2000+, Bucureşti, 2005
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Rolul poveștilor în depășirea blocajelor emoționale la copii cu CES integrați
în școlile de masă
Profesor itinerant/de sprijin Frumușanu Florentina,
CJRAE Constanța
In cuvântul înainte la lucrarea sa Gramatica ilustrată, Beti Ana-Cioacă (2000) o
citează pe Maria Montessori, care afirmă că ”adultul și copilul sunt ca doi regi, care au două
regate deosebite”. Apoi autoarea lucrării ne vorbește despre legătura dintre cele două lumi,
uneori fragilă, alteori foarte strânsă: Probabil puntea ce leagă cele două regate ce reprezintă
limba, această rețea în care se generează și regenerează exprimarea, purtătoare de
semnificații și idei.
Încă înainte de intrarea în școală copilul își însușește și folosește limba, acest mijloc
de comunicare și relaționare, de raportare a sinelui în oglinzi paralele – vis și realitate.
(Beti Ana-Cioacă, 2000)
Cuvântul regi ne trimite cu gândul undeva, pe tărâmuri îndepărtate, în vremuri
necunoscute de noi, departe de lumea concretă și de frenezia cotidianului. O lume așezată,
care merge în ritmul acceptat de copii, care lasă loc pentru joc, bucurie, bună-dispoziție. O
lume în care actorii: elevi și formatori, joacă rolurile lor frumoase, pe care chiar le iau în
serios și de care se bucură împreună. În același timp ei fac lucruri serioase: invață. Această
învățare este una in care porțile celor două regate se deschid și cei doi regi lasă armele – aici
teama, neîncrederea, etichetările, necunoașterea, ironia, complexul de superioritate sau
inferioritate, autoritatea, ordinele, ierarhia etc. - și se bucură de povestea lor, care a devenit
una singură.
Ochii copiilor urmăresc fiecare gest, fiecare mișcare, urechile stau să audă sunete
nedeslușite încă, apoi un șir lung de întrebări. Cine este personajul? Ce face el? De ce face
acel lucru? Iar apoi: ce am face noi dacă am fi în poveste?
Stim cu toții din copilăria proprie, cât de important este să mergem alături de cineva
drag, care ne spune o poveste, pe acele tărâmuri de basm unde imaginația joacă un rol atât de
important. Iar personajul pozitiv din poveste este un model mai ușor de urmat decât orice alt
sfat sau învățătură, care vin doar prin intermediul unei conversații, al unei mustrări sau prin
modelul nostru personal, care să recunoaștem, adesea mai are și el nevoie de ajustări.
Cu mult respect îmi amintesc ce ne spunea la unul din cursurile sale, domnul profesor Liviu
Chesnoiu (1993), în urmă cu mai mulți ani, Acesta afirma că niciodată nu se știe cine de la
cine învață, elevul sau profesorul. Actul învățării este guvernat de acea energie care se
transmite prin emoția pe care o declanșează unul asupra celuilalt. Când emoția micului copil
este pozitivă, ea dă un curs pozitiv învățării și achiziționării de noi elemente în lanțul lung și
întortocheat al cunoștințelor, comportamentelor și abilităților pe care el, copilul le adaugă, una
câte una la bagajul său cu care va trebui să deschidă mai târziu singur alte uși spre alte
povești.
Un rol determinant în reușita învățarii îl are această emoție, care este indusă de
pasiunea cu care cadrul didactic oferă copilului instrumente, cu care mai târziu copilul va șți
să lucreze eficient. Nu este doar un transfer de informații între doi actori ai aceleiași scene,
este un schimb informațional cu o inaltă încărcătură emoțională.
Dacă la venirea de la școală acasă ne întrebăm copilul ”ce ai învățat azi?” este posibil
ca el să nu ne spună nimic. Dacă il întrebăm: ”cum te simți azi?” el se va destinde și ne va
împărtăși din emoția lui, pe care a trăit-o în orele de curs. Apoi va vorbi liber despre ce i-a
plăcut să audă, să vadă, să facă la școală. Poate își va aminti și de o nedreptate, de un lucru pe
care nu l-a înțeles, apoi povestea învățării continuă și acasă, în familie. Explicațiile vor fi
poate mai ușor de asimilat, dacă presărăm povești despre cum ne-am simțit noi când am
învățat același lucru, atunci când am trăit o experiență similară. Si ce strategii am abordat.
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Este similară abordarea și pentru copiii cu CES. Chiar dacă ei reușesc cu mai mare
dificultate să înțeleagă discursul unui actor care interpretează un rol în timp ce folosește o
marionetă, chiar dacă acele cuvinte par greu de înțeles, el receptează mesajul nonverbal mult
mai bine. Cu cât expresia dinamică este mai nuanțată si complementar discursului, care la
rândul său este adaptat la nivelul de percepție și înțelegere a copilului, există posibilitatea mai
mare de a obține rezultate eficiente în comunicare, in învățare spontană a limbajului.
L.S.Vâgotski (1934; trad. 1971) consideră că, în aprecierea nivelului de moment şi a
perspectivelor ce se întrevăd, trebuie avute în vedere, concomitent, două zone ale dezvoltării
oricărui copil investigat – zona actuală a dezvoltării, la nivelul căreia copilul poate acţiona
eficient, cu forţe proprii, fără a avea nevoie de ajutorul (sprijinul, îndrumarea) unei alte
persoane: părinte, dascăl, un elev mai bine pregătit etc. – şi o zonă proximă a dezvoltării, la
nivelul căreia poate acţiona eficient, numai dacă este ajutat şi dirijat, adică dacă beneficiază
de un sprijin din exterior, din partea adultului, de regulă a dascălului.
Desfăşurându-se în zona dezvoltării (mintale) actuale, învăţarea empirică (spontană,
nedirijată) nu dispune de valenţe formative deosebite, deoarece ea nu solicită copilul la un
efort intelectual intens.
Pentru a fi eficientă în sens formativ, învăţarea se cere proiectată astfel încât să
acţioneze în zona proximei dezvoltări, adică sa-l solicite pe copil peste capacităţile lui de
învăţare spontană (Gh. Radu, 2000).
În ceea ce priveşte dezvoltarea copiilor deficienţi, învăţarea are o şi mai mare
importanţă, întrucât formarea la aceşti copii a tuturor componentelor psihicului este posibilă
numai în condiţiile unui anumit sistem de învăţare.
Spre deosebire de cel deficient, copilul normal îşi însuşeşte anumite cunoştinţe în
procesul nemijlocit de comunicare cu mediul înconjurător. La copilul deficient, formele
complexe ale activităţii psihice se pot realiza numai pe calea acţionării pedagogice, vizând
depăşirea abaterilor în dezvoltare.
Nu trebuie să uităm că, în cazul dezvoltării deficitare, au loc tulburări de intensitate
diferită a sferei motrice, îngustarea cercului de activităţi practice şi, prin aceasta, sărăcirea
experienţei de viaţă a copilului.
De asemenea, sunt influenţate puternic negativ vorbirea, percepţiile, memoria, sfera
emoţional-volitivă, dezvoltarea percepţiei şi a capacităţii de observare intenţionată, afectează
dezvoltarea memoriei şi a gândirii verbal-logice. Nu se dezvoltă activitatea în joc, care are o
deosebită importanţă pentru formarea deprinderilor de comportament în colectiv; jocul
pregăteşte copilul pentru instruirea în şcoală şi contribuie la formarea personalităţii sale.
Desigur că toate acestea se manifestă în mod deosebit în condiţiile unor defecte
diferite, dar, în toate cazurile, este necesar un proces de învăţământ şi de educaţie
corecţională iniţiat de timpuriu, care să permită prevenirea sau diminuarea, într-o anumită
măsură a insuficienţelor respective, ce apar în mod firesc ca abateri secundare în dezvoltare
(Vlasova, Pevzner, 1975).
Din experiența personală, pot sa va ofer un exemplu de evoluție în cazul unui copil cu
Sindrom Down și retard usor, al cărui vocabular este încă foarte restrâns.
Prezentare de caz:
La debutul școlar, în primul semestru al clasei pregătitoare, acest copil emitea
preponderant sunete nearticulate, cu un bagaj verbal de maximum 7 cuvinte, monosilabice sau
prin repetarea unei silabe (exemple: mama, tata, pa).
Achizițiile sale sunt în progres, la fiecare oră în care am lucrat cu acesta, timp în care
cooperează și este foarte implicat. Absentarea de la școală, datorată infecțiilor respiratorii
repetate, poziționarea în spatele clasei, departe de controlul direct al cadrului didactic,
dificultățile în menținerea atenției și dificultățile de memorare, reprezintă factori decu effect
de încetinire a procesului de asimilare de cunoștințe și comportamente noi, adaptative.
Prezența mea la clasă, însoțită de o marionetă, a fost primită cu interes de către copil,
cât și de întregul colectiv, alături de cadrul didactic. Piticul, o păpușă de pluș care vine pe
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mână ca o mănușă, le-a spus povestea lui, în clasă. Apoi toți copiii, în recreație, au vrut să știe
mai mult. Păpușa a trecut pe la fiecare, i-a ascultat, fiecare a avut povestea sa de spus pe scurt.
De atunci copilul este mai destins, totul este mai plăcut, dialogul cu păpușa, în timpul orei,
este mai ușor de direcționat spre corectare.
Un alt caz, al unei fetițe de 13 ani, cu epilepsie și retard mintal ușor, elevă în clasa
aV-a, va fi prezentat pentru a evidenția modul de detensionare a elevei, in timpul unei sarcini
școlare, când încărcătura emoțională negativă era prea mare și afecta ritmul de lucru. După ce
a lucrat susținut, la schimbarea cerințelor, rigiditatea, inerția în fața acestei schimbări s-a
manifestat evident. Scrierea unui test la una din materiile la care avea dificultăți, a fost o
cerință solicitantă pentru elevă. A refuzat să facă o lucrare mai bună decât obișnuia la această
disciplină, chiar daca avea capacitatea, dezvoltată recent prin exercițiu la alte discipline. A
reacționat prin refuzul praxiei și prin retragere în sine. Limbajul nonverbal exprima dorința de
a pleca, și-a strâns instrumentele de scris, a pus caietele în ghiozdan. Rolul poveștii, a
personajului de pluș descris mai sus, a fost de a readuce fetița într-o atmosferă plăcută,
securizantă, in care a reușit să își exprime emoția și nemulțumirea, dar și să accepte faptul că
poate evolua. Povestea a fost una improvizată, cu elemente commune cu situația dată, dar nu
foarte evidente, pentru a nu crea rezistență în plus față de situația inițială. După acceptarea
păpușii, a ascultat povestea acesteia, a răspuns nonverbal la întrebările pe care i le-a adresat
aceasta, așa cum învățase dintr-o ședință anterioară, întrebări despre emoțiile pe care le trăia.
La finalul orei a acceptat să răspundă în scris la întrebările din test, a reluat pixul și a scris tot.
acesta este un răspuns adaptativ la stimularea in zona proximei dezvoltări.
Reacția cadrului didactic de la disciplina la care a dat testul, a fost pozitivă, de surpriză
la vederea lucrării la acel nivel de complexitate și corectitudine, chiar dacă eleva a folosit
notițele și harta pentru a da răspunsurile. Copila a trăit emoția pozitivă a succesului,
mulțumirea că a finalizat o lucrare dificilă pentru nivelul său de înțelegere și bucuria că a fost
apreciată.
Emoțiile au căpătat un registru pozitiv în acest trio elevă-profesor de sprijin-cadru
didactic la clasă. Pot spune însă că legătura a fost eficientă datorită eroului din poveste,
Piticot, care a adus eleva în lumea emoțiilor frumoase.
Imi place să îmi imaginez că fiecare dintre noi - cadre didactice, adulti, părinți, oameni
care lucrăm cu copiii și le dăruim din experiența noastră - va putea să treacă, dacă nu a făcut-o
deja, dincolo de refuzul sau limitarea care vine din partea copilului, să învete alături de el,
poate uneori de la el, să topească prin bunătate și echilibru barierele comunicării, să își
gestioneze propriile emoții pentru a fi un model și un sprijin în situații de blocaj.
Și pentru că în fiecare zi facem parte din povestea copiilor, este ideal ca această
poveste să fie frumoasă pentru fiecare.
Bibliografie:
1. Chesnoiu Liviu, 1993, Note de curs – Asistență socio-umană , Curs pentru elevii din Scoala
Postliceală Sanitară, Constanța, 50 pag. (din notițele personale);
2. Cioacă Beti Ana, 2000, Gramatica ilustrată, Editura Globus, București, 178 pag;
3. Gheorghe Radu, 2000, Psihopedagogia școlarilor cu handicap mintal, Editura Pro Humanitate,
București, 230 pag.
4. T. A. Vlasova, M.S. Pevzner, 1975, Despre copiii cu abateri în dezvoltare, Editura didactică și
pedagogică, București, 176 pag.
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Exemplu de bună practică
Prof. psih. Elena Ştefania Onciul,
C.J.R.A.E. Constanța
PROIECT DE LECŢIE
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic G. E. Palade, Constanța
CLASA: a X-a
DATA: 13 noiembrie 2018
DISCIPLINA: Consiliere şi orientare
TITLUL LECŢIEI: Diferiţi şi egali
TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL: informare / sensibilizare privind problematica avantajării/dezavantajării
discriminării elevilor cu CES, în cadrul clasei de elevi, societate, etc.
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sală de clasă
DURATA: 50 minute
Propunător: prof. psih. Elena Ştefania Onciul
Prof. diriginte:
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
O1 să explice corect termenii „favorizat”, „defavorizat”, „discriminat”;
O2 să construiască hărţile, indicând cel puţin două categorii favorizate/defavorizate la nivel
social/de şcoală;
O3 să identificeminim 4 atitudini personale de discriminare/ marginalizare/ excludere;
O4 să enumere soluţii pentru diminuarea fenomenului de discriminare în rândul elevilor;
O5 să îndeplinească rolul de „înger păzitor” pentru colegul ales.
METODE ŞI MIJLOACE:
Explicaţia, expunerea, conversaţia euristică, exerciţiul, tehnica hărţii, brainstorming-ul.
Bibliografie:
1. “Consiliere şi Orientare. Ghid metodologic”, Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
Consiliul Naţional pentru Curriculum, Bucureşti, 2001
2. Programa școlară pentru Aria curriculară Consiliere și orientare pentru clasele a IX-a –
a XII-a, București 2006.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
I. Organizarea clasei:
Se pregătesc materialele necesare.
II. Anunţarea temei activităţii:
Pe tablă sunt scrise verbele: a favoriza, a defavoriza, a discrimina; sarcina elevilor
este să găsească expresii/cuvinte care au legătură cu aceste verbe; se urmăreşte o clarificare a
sensurilor acestor cuvinte, într-o manieră cât mai completă şi mai netensionată; Observaţie:
anunţarea temei se poate realiza, de asemenea, plecând de la analiza unei situaţii de
defavorizare/discriminare reale – prezentate în ziare, reviste, emisiuni televizate sau din viața
de școlar/licean etc.;
III. Dirijarea învăţării:
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1. Se cere elevilor să realizeze două harţi, care să redea cât mai complet categoriile de
persoane favorizate şi defavorizate la nivel social (este o activitate în care se poate lucra pe
grupe de 3-4 elevi, atât pentru realizarea unor hărţi cât mai complete, cât şi pentru a da ocazia
elevilor să se cunoască şi să colaboreze).
Exemplu:
Analiza hărţilor se realizează frontal, fiecare grupă prezentându-şi harta realizată.
2. Ulterior, fiecare elev este invitat să aleagă 2-3 categorii sociale faţă de care
manifestă atitudini discriminative, identificând chiar situaţii concrete în care şi-a manifestat
aceste atitudini.
3. Elevii primesc sarcina de a realiza harta elevilor favorizaţi/discriminaţi din
liceul/clasa lor; se subliniază faptul că agenţii acestor acţiuni pot fi: conducerea, cadrele
didactice, colegii etc.; dacă hărţile lor nu se referă şi la elevii proveniţi din mediul rural,
dirigintele/ psihologul poate să precizeze această nouă categorie, invitând elevii să discute
asupra acestei problematici: S-a simţit cineva defavorizat/discriminat din acest considerent?
De către cine? Au judecat vreodată vreun coleg numai pentru că provine din mediul rural/
pentru că are dizabilități? Au recunoscut astfel de atitudini la cei din jur? etc.
IV. Asigurarea retenției și a transferului
Fiecare elev, utilizându-se metoda brainstorming-ului, va identifica o metodă (un
mijloc, o atitudine) prin care ar putea diminua fenomenul discriminării colegilor cu
dizabilități.
V. Evaluarea. Tema pentru “acasă”
Aprecierea activităţii de autoreflecție a tipurilor relațiilor interumane școlare şi a
propriilor comportamente.
Numele fiecărui elev din clasă este scris pe câte un bileţel împăturit; toţi elevii vor
extrage câte un bileţel (dacă extrag propriul nume, vor trebui să repete extragerea); sarcina
dată elevilor este de a ţine secret numele extras şi timp de o săptămână să încerce să ajute/să-l
facă să se simtă bine pe colegul al cărui nume l-a extras (să fie un fel de „înger păzitor”); în
cadrul orei următoare, fiecare va încerca să ghicească ce „înger păzitor” a avut şi se va discuta
asupra efectelor acestui exerciţiu.
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Integrarea copiilor cu C.E.S. în învățământul de masă
Prof. înv. preșc. Pîrvu Georgica
Grădinița cu program prelungit ”Amicii” Constanța
Îndrumarea pedagogică a copiilor cu cerințe educative speciale se înscrie ca o strategie
educațională cu profunde implicații asupra modelării și devenirii personalității sale. Prin
urmare, modul în care sunt satisfăcute obiectivele educaționale se va răsfrânge asupra
personalității adultului de mai târziu.
Integrarea școlară a copiilor cu C.E.S. în învățământul de masă presupune: a educa
acești copii în școli obișnuite, alături de copiii normali, a asigura servicii de specialitate(
recuperare, terapie educațională, consiliere școlară, asistență medicală și socială, etc.) în
unitatea respectivă.
De asemenea personalul didactic trebuie sprijinit în procesul de proiectare și aplicare a
programelor de integrare. Acestor copii li se va permite accesul la programul și resursele
școlii (biblioteca, terenuri de sport, etc.) și să fie încurajați în relațiile de prietenie și
comunicare cu ceilalți copii din clasă. Cadrul didactic va întocmi programe de sprijin
individualizate pentru copiii cu cerințe speciale. Totodată educatorul va ține seama de opiniile
și problemele părinților, încurajându- i să se implice în viața școlii. Copiii trebuie educați și
ajutați pentru înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre ei.
La grupă la care lucrez, integrez un preșcolar cu sindrom Down. A venit la grupă mică
acum 3 ani cu profesor de sprijin( însoțitor). Părinții îl duc în afara programului de grădiniță
să facă hipoterapie și hidroterapie. S- au înregistrat progrese vizibile atât în plan motric, cât și
în plan cognitiv.
Terapia ocupațională, comportamentală, logopedia, kinetoterapia se numără printre
formele de terapie folosite. Stimularea senzorială și dezvoltarea motricității fine sunt de
asemenea aspecte pe care terapeutul și familia insistă foarte mult. Intervenția terapeutică are
în vedere dezvoltarea independenței copilului, dezvoltarea comunicării orale și îi pune în
valoare abilitățile artistice.
Familia are un rol vital în viața micuțului. Vestea că vor avea un copil diferit i- a șocat,
dar din fericire se bucură de sprijinul apropiaților. Ei au nevoie de putere și echilibru pentru a
se ocupa de copilul cu nevoi speciale.
În plan motric: urcă scările fără ajutor, alternând picioarele, este interesat de
manipularea creioanelor și a altor materiale de joacă, reușește cu ajutor să plieze o foaie în
lungime sau lățime. Coordonarea motorie se vădește și în construcția turnurilor, care ajung
până la 7- 8 cuburi. Dansează și e fericit când vede că și ceilalți copii fac exerciții fizice, ori
dansează.
Pentru comportamentul social: a căpătat autonomie în autoservire, mănâncă singur, nu are
control sfincterian. Zâmbește mereu adultului și preferă interacțiunea protectivă a acestuia.
Își așteaptă rândul la diferite activități, se spală singur pe mâini la baie.
În plan cognitiv face un puzzle din 4 piese, răsfoiește cu atenție cărțile, privește
interesat imaginile.
În domeniul limbajului este la stadiul de lalațiune, însă are un limbaj mimico- gestual activ.
Persoanele cu sindrom Down au aceleași sentimente, emoții, senzații și nevoi ca
oricare altă persoană. Nevoia de a fi iubit poate fi împlinită în cadrul unor activități pe
măsură sau prin joc, muncă și în relațiile sale cu cei din jur.” ( Michael Proux)
Bibliografie:
1. Nicola, I.,1996, Tratat de pedagogie școlară, E.D.P., București, p.98-235;
2.Vrășmaș, E., 2002, Consilierea și educația părinților, Editura Aramis, p.34- 69.
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Siluete
Prof. Preda Mihaela Loredana
Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari
Studentul care își dorește o carieră de profesor parcurge, pe lângă cursurile specifice
profilului facultății, o serie de cursuri care constituie fundamentul procesului didactic:
psihologie, pedagogie, metodică. Din păcate, toate acestea descriu un elev ideal, pornesc de la
premisa unui colectiv omogen de elevi și, în momentul în care tânărul profesor entuziast
ajunge în fața elevilot, constată distanța dintre teorie și practică și caută diverse cărți sau
cursuri care îl pot ajuta la gestionarea corectă a situațiilor concrete pe care le întâlnește la
catedră.
Clasele de elevi nu sunt omogene. Se poate crea omogenitatea claselor prin selecția
elevilor, dar acest lucru este posibil doar la anumite școli. Provocarea pentru profesori este cu
atât mai mare, cu cât este mai accentuată eterogenitatea claselor.
Elevii cu cerințe educaționale speciale prezintă particularități unice de care profesorul
trebuie să țină seama în demersul său didactic. Dacă în cazul deficiențelor fizice modificările
demersului didactic sunt oarecum intuitive, în cazul celor de ordin psihic lucrurile sunt un pic
mai complicate. Profesorul are nevoie, mai întâi de toate, să cunoască modul în care un astfel
deelev percepe universul înconjurător, modul în care se raportează la el și modul în care
elevul respectiv relaționează cu cei din jur, atât în cazul adulților, cât și al copiilor. La rândul
lor, colegii (și, nu rareori, și părinții celorlalți copii) unui astfel de elev trebuie îmvățați să își
accepte colegul special și cum să relaționeze cu acesta. Adeseori părințtii sunt mai reticenți
decât elevii cu un asfel de coleg special. Ajutorul colegilor unui astfel de elev special în
procesul de învățare consolidează atașamentul dintre elevii clasei.
La clasele unde predau sunt elevi cu deficiențe integrați în colectivul claselor. Unii elevi
necesită doar ușoare ajunstări ale demersului didactic (de exemplu, un pic mai mult timp
acordat pentru rezolvarea sarcinii, un grad de dificultate mai redus la unele sarcini, adaptarea
evaluărilor), iar în alte cazuri, demersul didactic trebuie personalizat. Acesta din urmă este și
cazul unui elev cu CEȘ care prezintă tulburari din spectrul autist.
În demersul didactic încerc să îi aduc textele literare aproape mizând pe experința
senzorialului. Elevul poate citi și înțelege texte de mici dimensiuni. Un prim pas este de a-i
aduce textul literar respectiv, adesea destul de lung, la dimensiunea pe care o poate procesa
copilul, text care păstrează însă, toate elementele esețtiale ale textului original care se discută
cu ceilalți elevi ai clasei. Următorul pas, pe care îl realizează elevul cu CEȘ, este construirea
unei imagini având ca punct de plecare texul de la pasul unu. Cu ajutorul desenului sau a
colajului realizat, elevul poate reține elemente esențiale ale textului, nu doar repetând mecanic
anumie cuvinte sau enunțuri, ci reconstituind textul (în varianta prescurtată) pornid de la
imaginea realizată de el.
În cazul textelor narative, elevului i se dau siluete din hârtie și mici texte ce prezintă
particularitățile personajelor respective, mici caracterizări. Elevul personalizează silueta cu
trăsăturile personajului respectiv folosind diferite culori, apoi lipește pe o foaie de hâtie
colorată personajul. Pe foaie noteză numele personajelor cu care acesta interacționează în text
și tipul relației. De asemenea, mai scrie câteva propoziții cu acțiunile esențtiale ale
personajului. Informațtiile pe care elevul le notează pe foaia pe care a lipit silueta
transformată în personaj se regăsesc în textul suport de la pasul unu, dar asta nu înseamnăcă
elevul copiază mecanic textul suport, ci trebuie să respecte indicațtiile profesorului. La rândul
ei, foaia pe care se lipește silueta este colorată, personaje care aparțtin aceluiași text fiind
lipite pe foi de aceeași culoare. Acest lucru este de mare ajutor elevului mai ales în cazul
roanelor discutate, deoarece în aceste tipuri de texte personajele sunt mai numeroase.
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Ajutorul colegilor la procesul de învățare se realizează prin dramatizarea textelor.
Siluetele transfromate în personaje se lipesc pe cartoane pentru mai multă rezistență și se
montează tije (de fapt bețe pentru frigărui) cu ajutorul cărora sunt mânuite aceste personaje în
micile scenete pe care le realizează elevii clasei. Scenetele evidențiază momente semnificative
ale textului narativ, iar elevul cu CEȘ este și el protagonist prin intermediul unui personaj.
Este ajutat astfel, cu ajutorul colegilor, să înțeleagă relațiile dintre personaje.
Consider că o astfel de abordare ajută elevul nu doar să își însușească trăsăturile
fundamentale ale personajelor din textele epice studiate, dar și, prin intermediul dramatizărilor
și a sarcinilor de lucru realizate în echipă, să interacționeze mai mult cu elevii din clasă,
contribuind astfel și la îmbunătățtirea modului de relaționare și la dezvoltarea relațiilor
interpersonale ale elevului respectiv.
Bibliografie
Cerghit, Ioan, 2006, Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași
Dulamă, Maria Eliza, 2008, Metodologii didactice activizante. Teorie şi practică, Editura
Clusium, Cluj-Napoca
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Integrarea elevilor cu CES în şcoala de masa
Prof. înv. primar: Enuţa Rotaru
Şcoala Gimnazială nr. 7 “Remus Opreanu”, Constanţa
Fiecare om are dreptul de a beneficia de sprijin pentru formarea şi integrarea lui
socială şi individuală. Toţi copiii au dreptul, şi este firesc să fie participanţi, la o educaţie de
calitate, eficientă şi permanentă. În Declaraţia Conferinţei UNESCO de la Salamanca din
1994 se spune că:,,Şcolile obişnuite cu o orientare incluzivă reprezintă mijlocul cel mai
eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, care crează condiţii primitoare,
construiesc o societate incluzivă şi oferă forme de educaţie pentru toţi; mai mult, ele asigură
o educaţie eficientă pentru majoritatea copiilor şi îmbunătăţesc eficienţa şi rentabilitatea
întregului sistem de învăţămant.”
Integrarea presupune în sens mai larg plasarea /transferul unei persoane dintr-un
mediu mai mult sau mai puţin separat într-unul obişnuit, vizand ansamblul de măsuri care se
aplică diverselor categorii de populaţie şi urmăreşte înlăturarea segregării sub toate formele ei.
Integrarea şcolară, ca proces, este dificil de realizat în interiorul unui sistem de evaluare bazat
pe competiţie, în care clasele de elevi au efective prea mari(36- 37 de elevi). Chiar dacă, în
aparenţă, copiii parcurg acelaşi curriculum, asta nu înseamnă că ei au aceleaşi experienţe şi
competenţe educaţionale ca şi colegii lor ori că împart aceleaşi experienţe sociale cu ei.
Interacţiunea pozitivă între copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi semenii lor nu are loc
automat, doar prin plasarea copiilor în medii presupuse ,, integrale”/,,incluzive”. Integrarea
lor nu se rezumă nici la locul unde sunt plasaţi copiii, nici la furnizarea/facilitarea accesului la
seturi de norme de învăţare si comportament, ci presupune ca şcolile să poată răspunde
nevoilor tuturor copiilor.
Diferenţa dintre incluziune şi integrare presupune câteva coordonate:
Incluziunea este esenţa unui sistem educaţional comprehensiv real, opusă excluderii,
orientarea şcolii ca instituţie deschisă pentru toţi; integrarea este modalitate de atingere a
normalizării.
Integrarea presupune focalizarea pe elev, examinarea de către specialist,
diagnosticarea rezultatelor, programe adecvate pentru aceştia; incluziunea este focalizată pe
clasă, examinarea elevului de către factorii implicaţi în desfăşurarea procesului instructiveducativ, colaborarea în rezolvarea problemelor, crearea unui mediu adaptativ şi a condiţiilor
de sprijinire a elevilor în clasă.
Integrarea pune accent pe nevoile copiilor speciali, recuperarea subiecţilor, beneficii
pentru copilul cu nevoi speciale, experienţă specializată şi suportul formal, intervenţie
specială, în timp ce incluziunea serveşte drepturilor tuturor copiilor, schimbarea în domeniul
şcolilor, beneficii pentru toţi copiii, suport informal şi expertiza cadrelor specializate, predareinstruire, pentru toţi.
Prin integrare se realizează o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la
creareaunor stări efectiv emoţionale corespunzătoare. Toţi copiii trebuie să aibe şanse egale la
educaţie şi de aceea este necesar să se realizeze:
*Studiul de caz;
*Planificarea individuală a învăţării, care presupune adaptarea educaţiei la nevoile
individuale, din perspectiva diferenţelor dintre copii;
*Diferenţierea curriculară care necesită selecţionarea sarcinilor de învăţare, metodelor,
mijloacelor, după criteriul maturităţii intelectuale, a ritmului de lucru şi nu după vârsta
cronologică.
Dincolo de planificarea activităţii şi atingerea idealului educaţional propus prin
realizarea unor obiective, pentru a putea coordona şi susţine elevii în procesul de învăţare este
necesară o bună cunoaştere a acestora, pentru a putea adapta predarea în funcţie de : stilul de
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învăţare, tipul de inteligenţă dominant, posibilelor tulburări de învăţare(dislexie, disgrafie,
tulburări de atenţie, conform diagnosticului medicului din Certificatul de orientare şcolară,
tulburări intelectual-emoţionale).
Cunoaşterea şi descoperirea acestor elevi se face începând cu clasa pregătitoare prin
chestionare date părinţilor, probe de evaluare iniţiale date elevilor, desene, observarea elevilor
în diferite activităţi la clasă sau în activităţi extracurriculare, în pauze, etc.Important este ca
părinţii să conştientizeze că au un copil cu nevoi speciale şi să solicite sprijinul specialiştilor
pentru obţinerea unui diagnostic corect, a unui suport de specialitate, încât şi cadrul didactic
să ştie ce metode să aplice în beneficiul elevului.
Dacă acum câţiva ani auzeam de câte un copil cu cerinţe speciale, pe ici-colo, astăzi îi
întâlnim aproape în fiecare clasă, cel puţin un elev. Aceşti copii speciali au nevoie de sprijinul
şi implicarea noastră, a familiei în primul rând, dar mai ales al specialiştilor, pentru a se putea
integra şi mai ales de a progresa, atât cât mentalul lor o permite.
Din nefericire în ţara noastră există doar obligativitatea integrării copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale în şcolile de masă, însă nu este asigurat şi un cadru specific de
dezvoltare normală în acest mediu( mă refer la sprijin de specialitate, la efectivele mari de
elevi la clasă, la lipsa mijloacelor didactice).
Integrarea acestor elevi este un proces complex, de durată, rodul unui efort comunfamilie
-cadru didactic şi specialişti.
În activitatea didactică pe care am desfăşurat-o pe parcursul carierei am lucrat cu mai
mulţi elevi cu nevoi speciale, unii diagnosticaţi, alţii nu, cât şi cu elevi instituţionalizaţi.
În perioadele respective efectivele claselor nu erau atât de numeroase şi mi-au permis
să aloc mai mult timp sprijinirii acestor elevi. Fără să beneficiez, în prima perioadă, de sprijin
specializat în unitate, am încercat să-i ajut cât am putut pe aceşti elevi din spirit umanitar,
obligaţie profesională şi, pană la urmă din solidaritate cu părinţii şi copiii acestora.
În decursul anilor am lucrat cu elevi cu diferite tipuri de dizabilităţi intelectuale, elevi
cu tulburări de atenţie (ADHD), nediagnosticaţi deoarece părinţii nu acceptau ideea că au un
copil cu probleme şi au refuzat să meargă la un specialist. De asemenea, am avut în clasă
copii aflaţi în instituţii de plasament Centrul de primire minori „Micul Rotterdam”(5 elevi) .
Dintre copiii cu CES
s-au numărat cei cu deficienţe de învăţare (retard sever), autism, copii cu deficienţă
uşoară de vorbire şi întârziere intelectuală.
În seriile trecute am încercat să integrez un elev diagnosticat cu un retard sever, care
beneficia de profesor itinerant doar două ore pe săptămână. Mi-a fost foarte greu pentru că era
lăsat în grija bunicilor, care se implicau cât puteau, pe când părinţii nu-i mai dădeau
tratamentul recomandat de medici şi devenise violent. Am gestionat destul de greu situaţia
deoarece părinţii celorlalţi elevi erau revoltaţi că părinţii elevului nu se implică mai mult şi o
parte din elevi erau agresaţi fizic de către elevul cu CES.
Cazul acesta, special, m-a determinat, să mă înscriu la cursuri, să studiez metode şi
tehnici cu care să vin în sprijinul elevilor cu nevoi speciale. De un real ajutor este şi
psihologul şcolar, de sprijinul căreia beneficiem în permanenţă.
În primii ani din această experienţă, am avut un subiect, copil cu comportament autist,
nediagnosticat, normal din punct de vedere fizic şi intelectual, peste medie, la matematica,
timp de un an. După participarea la un curs mi-am dat seama că simtomele sunt ale unui copil
cu tulburări de autism. Subiectul verbaliza în permanenţă tot ce făcea, avea anumite
stereotipii, îşi aranja în ordine alfabetică cuvintele din anumite exerciţii, sublinia toate
ortogramele, chiar dacă exerciţiul nu cerea acest lucru, exerciţiile la care nu are experienţe din
viaţă refuza să lucreze, intra într-un blocaj şi devenea agitat, plângea. Am încercat să-l ajut să
se integreze într-un colectiv numeros de copii, însă nu s-a putut ataşa de niciun coleg,
preferând în pauze să deseneze sau să se joace cu „prietenii”(personaje din desene animate). I88

am sfătuit pe părinţi să meargă la un specialist, deoarece nu aveam cum să-l mai ajut pentru că
trecuse la gimnaziu.
În prezent conduc un colectiv de 36 de elevi, din care face parte şi NIC, elev cu cerinţe
educaţionale speciale, pentru care am întocmit un studiu de caz şi curriculum personalizat. La
toate disciplinele lucrez diferenţiat pregătindu-i fişe de lucru adecvate, materiale de
sprijin(jetoane, numărătoare, cartonaşe cu imagini de sprijin), implicându-l în sarcini uşoare,
stimulandu-l în permanenţă, mai ales la disciplinele la care lucrează cu plăcere, abilităţi
practice, arte vizuale, ştiinţe, muzică.
Am sugerat colegei lui de bancă sa-l sprijine în anumite sarcini, atunci când eu nu sunt
în prejma lui. Îl solicit să citească fragmente mai scurte sau când citim pe roluri, beneficiază
de suport vizual pentru anumite sarcini:desene, planşe, jetoane,etc. Probele de evaluare sunt
anunţate cu o săptămână înainte iar pentru NIC adaptez itemii, gradul lor de dificultate, îi
acord timp suplimentar de lucru şi sprijin în clarificarea unor itemi. Cele mai multe evaluări
sunt chestionări orale, probe practice şi portofoliu.
Educaţia incluzivă, educaţia integratoare, educaţia pentru toţi reprezintă o nevoie a
epocii noastre.
Depinde de fiecare dintre noi, de responsabilităţile pe care ni le asumăm, de modul de
implicare personală, a tuturor dascălilor, familiilor, psihologilor şcolari, terapeuţilor,
persoanelor cu responsabilităţi sociale şi nu numai ca aceasta să devină o realitate din care
fiecare să înveţe să se dezvolte.
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Planificarea adaptată – Exemplu de bună practică
Profesor de sprijin/itinerant Georgiana Soare,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța
Integrarea/incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în învățământul
de masă reprezintă un concept:
vast de definit – deoarece „integrarea/incluziunea (elevilor cu CES)” proiectată inițial în
cadrul politicilor sociale și educaționale generale își schimbă semnificația și
intenționalitatea în funcție de particularitățile mediului școlar în care va fi implementată –
precum și,
complex de aplicat – datorită conținutului (servicii și intervenții educaționale) și a formei
(strategii și documente specifice) în care se dorește integrarea/incluziunea elevilor cu CES.
În planul concret al cadrelor didactice, de cele mai multe ori, „integrarea/incluziunea
(elevilor cu CES)” devine sinonimă cu cea de „adaptare curriculară” deoarece acesta este
serviciul educațional de bază, el fiind alocat fiecărui elev care obține un certificat de orientare
școlară și profesională.
În contextul legal actual, adaptarea curriculară înseamnă:
─ corelarea conținuturilor componentelor curriculumului național cu posibilitățile elevului
cu CES, din perspectiva finalităților procesului de adaptare și de integrare școlară și
socială a acestuia2;
─ orice măsură prin care se accesibilizează curriculumul național în raport cu nevoile
speciale/cerințele educaționale speciale ale elevilor3;
─ transpunerea în documente a adaptării conținuturilor se poate realiza prin introducerea
unei coloane suplimentare sau prin inserarea în rubrica de observații a planificării
disciplinei a sintagmelor ,,conținut exceptat”, ,,conținut simplificat” sau ,,conținut
individualizat”. Se pot opera adăugiri, modificări, nuanțări etc. ale conținuturilor
standard în funcție de nevoile speciale și de particularitățile dezvoltării
preșcolarului/elevului/tânărului cu CES.4
Din punctul de vedere al „transpunerii în documente” a ceea ce reprezintă procesul de
adaptare curriculară, am avut ocazia să văd mai multe astfel de „planificări adaptate”. Dintre
acestea, am ales să exemplific una dintre ele, concepută de către doamna Eniu OfeliaGabriela, profesor de chimie.
Pentru a înțelege acest document, trebuie menționat contextul general/specific în și
pentru care a fost proiectat:
1. Baza curriculară a acestui document este anexa 2 a ordinului 5097 din 2009, la nivel
de clasa a VII-a, 2 ore/săptămână.
Această programă școlară, diferită de cele care au intrat în vigoare în 2017, cuprinde,
pe lângă competențele generale și specifice, direcția de dezvoltare afectiv-atitudinală cuprinsă
în secțiunea „valori și atitudini”.
Din punct de vedere al integrării elevului cu CES, și mai exact, din perspectiva
integrării sociale, aceste 20 de valori și atitudini propuse a fi atinse devin mai importante
decât cumulul de cunoștințe academice ce pot fi dovedite prin evaluări diverse (standard sau
adaptate).
Secțiunea de „sugestii metodologice” a programei cuprinde o structură a planificării
calendaristice bazată pe competențe și conținuturi. Corelat cu specificațiile de transpunere în
documente a adaptării curriculare, această structură poate să menționeze în coloana de
„observații” ce tip de conținut va fi abordat. În plus, corelat cu nevoile de integrare socială,
2
3
4

Ordinul 5574 din 2011, articolul 3, litera h;
Ordinul 3124/2017, articolul 5, litera g;
Nota de informare 890/29.05.2018 - https://forum.isjcta.ro/index.php?topic=36643.0
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aceasta structură ar trebui să includă și referiri la lista de valori și atitudini ce se doresc a fi
formate sau dezvoltate.
2. Baza curriculară corelată, este reprezentată de programa pentru deficiența mintală
ușoară și moderată, aprobată prin ordinul 4927 din 2005 – acest ordin, la rândul său, trimite
către planul-cadru aprobat prin ordinul 4323 din 1998.
Deși disciplina „chimie” nu este prezentă în cadrul planificării-cadru pentru deficiența
mintală ușoară și moderată, ea face parte din aria curriculară „matematică și științe ale naturii”
fapt care asigură corespondențe privind competențele corespunzătoare conținuturilor ce pot fi
„exceptate”, „simplificate” sau „individualizate”. 3. Contextul elevului cu CES –
semnificând nivelul de clasă și tabloul de coduri de boală specificat în certificatul de orientare
școlară și profesională.
În acest caz, planificarea adaptată a fost elaborată pentru un elev din clasa a VII-a, care
prezintă următoarele coduri de boală: F70 (retardare mintală ușoară), G82 (paraplegia și
tetraplegia) și F93.2 (tulburare de anxietate socială a copilăriei). Din scurta descriere a acestor
coduri de boală, se pot face primele corelații privind tipul de programă, competențe și
conținuturi necesare adaptării curriculare:
─ F70 trimite către programele școlare destinate deficiențelor mintale, așa cum au fost
specificate la punctul 2 de mai sus, fiind necesare modificări în privința conținuturilor
programei pentru disciplina „chimie”, modificări generate de unele competențe care
vizează latura calcului numeric („3.1 Rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare
la concentrația în procente de masă a soluțiilor”), a raționamentului deductiv și inductiv
(„2.2 Formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiților atomi,
ioni și molecule”) sau a unor caracteristici ale memoriei („4.3 Folosirea terminologiei
specifice chimiei referitoare la reacțiile chimice”);
─ G82, de asemenea, arată nevoia de a adapta demersurile concrete de atingere a
competențelor acestei discipline, prin faptul că accesul direct și nemijlocit la informație și
la obiecte este barat, fiind dificilă atingerea unor competențe precum „2.3 Utilizarea
aparaturii și a echipamentelor de laborator, a tehnologiilor informatice pentru a studia
reacții chimice” fără adaptări funcționale.
─ F93.2, în cazul acestui elev, arată ceea ce am menționat la punctul 1 despre secțiunea de
„valori și atitudini” care se transformă într-o necesitate de funcționare școlară și socială.
„Inițiativă personală”, „interes și curiozitate”, „disponibilitate de a avea o viziune
neinfluențată de convingerile personale”, „disponibilitate de a-și modifica punctele de
vedere atunci când sunt prezentate fapte noi”, „deschidere și dispoziție de a asculta părerile
celorlalți”, etc., acestea sunt câteva dintre valorile și atitudinile care pot fi
formate/dezvoltate în cadrul acestei discipline, dar care devin greu de atins prin prisma
anxietății elevului.
Dacă la aceste coduri adăugăm serviciile de sprijin educational menționate în cadrul
certificatului de orientare școlară și profesională (cum ar fi: consiliere psihopedagogică,
profesor de sprijin, kinetoterapie) și specificațiile altor măsuri de protecția socială (încadrare
în grad de handicap grav, cu asistent personal), atunci tabloul de adaptare curriculară atinge
un nou nivel de individualizare.
4. Exemplul concret al acestei planificări adaptate – deoarece documentul integral se
întinde pe șapte pagini, voi selecta ariile care exemplifică cel mai bine stilul în care a fost
conceput acesta. Am numit „stil” pentru că niciun ordin privind educația integrată nu oferă un
tipizat pentru acest document, planificarea fiind un „instrument de interpretare personalizată a
programei”5.
5
Programa școlară Chimie, pagina 10 –
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Gim/MS/Chimie_clasele%20a%20VII-a%20-%20a%20VIIIa.pdf
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A. Introducere – cuprinde elemente ce pot fi standardizate, cum ar fi: antetul unității
de învățământ, secțiunea privind avizarea documentului (de către director și responsabil
comisie metodică /educație incluzivă) și secțiunea cu datele de identificare (ale cadrului
didactic care elaborează această planificare adaptată, anul școlar, baza curriculară națională și
corelată, clasa și numărul de ore).
Comisia de educație incluzivă este menționată în documentul ce cuprinde prevederile
privind adaptarea curriculară sub următoarea formă: recomandăm constituirea unei comisii
pentru educație incluzivă, cu caracter temporar, care să centralizeze și să verifice
documentele justificative depuse de către cadrele didactice care solicită emiterea adeverinței,
întocmind lista profesorilor pentru care se va înainta adresa antemenționată6.
B. Planificarea adaptată propriu-zisă cuprinde structura planificării calendaristice cu
următoarele modificări:
 utilizarea unei scheme de culori (negru-roșu), făcând ușor de identificat și diferențiat
planificarea adaptată de planificarea generală;
 utilizarea unei scheme de simboluri unde fiecare semnifică: * conținut simplificat
(menționând procedeul și mijloacele utilizate pentru a simplifica conținutul), # conținut
individualizat (în funcție de particularitățile elevului cu CES – așa cum am arătat la punctul
3, individualizarea este un tablou complex care se exprimă în corpul strategiilor utilizate de
către cadrul didactic) și • conținut exceptat (aceste conținuturi nu vor face subiectul
evaluărilor ulterioare, iar ele vor fi înlocuite de aprofundări ale altor conținuturi).
 inserarea unei noi coloane în care se vor menționa numărul de ore alocat conținuturilor
adaptate:
 datorită abordărilor conținuturilor diferențiat (simplificat, individualizat și/sau exceptat),
structura planificării calendaristice orientative se modifică din punct de vedere al unităților
de învățare:

6

Nota de informare 890/29.05.2018 - https://forum.isjcta.ro/index.php?topic=36643.0
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În concluzie, planificarea adaptată descrisă mai sus este:
 în primul rând, un exemplu de bună practică,
 un exemplu de creativitate privind înlăturarea barierelor create de programa școlară,
acționând astfel conform principiului de bază al Universal Design for Learning,
 precum și, un exemplu concret pentru alte cadre didactice care vor căuta răspunsul la
întrebarea „cum se realizează planificarea adaptată?”.
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O abordare ludică în lucrul cu elevii cu CES
Stroia Mariana Daniela- profesor psiholog,
CJRAE- Colegiul Național de Arte ”Regina Maria”
Codreanu Claudia- profesor învățământ primar,
Colegiul Național de Arte ”Regina Maria”
”Cea mai eficientă educaţie pentru un copil constă în joaca lui cu lucruri frumoase.”- Platon
De-a lungul experienței cu elevii cu CES, la clasă sau în cadrul cabinetului de
asistență psihopedagogică au intervenit uneori si momente mai dificile. Am observat că
metodele clasice folosite în predarea notiunilor de bază de la diversele discipline, dar și
abordarea tradițională a consilierii educaționale nu dau randamentul asteptat. Aceste situații
au condus la necesitatea adaptării abordării, la includerea în lucrul la clasă și la cabinet a unor
metode ludice, accesibile pentru elevii integrați, relaxante și motivante. Acestea ne-au oferit
ocazia să punctăm aspectele educative, formative, să obținem efecte de durată și implicare
deosebită fără a întâmpina rezistențe din partea elevilor.
În acest sens, am achiziționat materiale adecvate, jocuri educative din carton, lemn sau
material plastic, adaptate vârstei si nivelului de dezvoltare atins de elevii cu CES.
Dintre acestea, puzzle-urile au ocupat un loc însemnat, prin multitudinea de aspecte pe
care le antrenează la nivel motor, cognitiv și afectiv. Astfel, dintre abilitățile fizice,
menționăm coordonarea mână-ochi și abilitățile motorii fine. Mişcarea degetelor pentru a
așeza o piesă de puzzle într-un loc ales de copil poate influenţa calitatea scrisului de mână sau
a celor de dactilografiere. Abilitățile cognitive antrenate se referă la înţelegerea lumii
înconjurătoare, recunoaşterea formelor, memoria, rezolvarea problemelor. Am ales
puzzleuri cu teme din poveștile, desenele animate familiare copiilor, din natură, în
special cu teme marine.

În cadrul cabinetului de asistență psihopedagogică, am vizat mai ales aspectele
emoționale și volitive ca: stabilirea obiectivelor, răbdarea, perseverența, independența.
Am încurajat copii să lucreze și am subliniat beneficiile finalizării proiectelor personale.
Am discutat despre importanța realizării integrale a temelor, a proiectelor propuse la
clasă de către cadrele didactice, care pot crea satisfacția ducerii lucrului la bun sfârsit,
satisfacție ce hrăneste viitoarele eforturi.
Am folosit, de asemenea, jocul cu nisip, deoarece încurajează dezvoltarea senzorială și
oferă copiilor o oportunitate ideală de a explora beneficiile jocului dezordonat. Acest tip de
joc îi ajută să-și îmbunătățească abilitățile de coordonare, precum și a matematicii și a artei de
echilibrare și cântărire.
Jocul cu nisip poate fi foarte liniștitor și distractiv pentru copii. Acesta poate fi
practicat chiar și de către școlari, care pot să lucreze independent sau cu alți copii. Am ales
nisipul kinetic pentru că manevrarea lui este destul de provocatoare, acesta fiind mai dificil de
manevrat, comparativ cu nisipul obișnuit. Am realizat o paralelă între dificultatea nisipului de
a lua o formă anume și eforturile lor de a se potrivi cu rolurile de elev, coleg, prieten, etc.
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Lucrul cu mărgele colorate a venit firesc în continuarea celorlalte activități descrise
mai sus. Documentarea a scos în evidență următoarele aspecte dezvoltate prin această tehnică
foarte apreciată de copii: coordonarea ochi-mână, discriminarea vizuală, memoria vizuală, dar
și dezvoltarea abilității de planificare în avans și abititățile matematice. Am discutat despre
culori preferate, culori complementare și am abordat subiecte ca: ”Ce note imi doresc la
lucrările
semestriale ce se
apropie”,
”Drumul
meu în viață”, etc.

Beneficii
recreativ- formative
am obținut și prin
introducerea
cărților de joc (gen
Păcălici), a jocurilor de
masă (Construiește Piramida) și a celor de construcție (gen Bunchems).

-

Acestea au oferit copiilor cu CES, integrați în școala noastră, ocazia să experimenteze,
într-un mod plăcut, următoarele aspecte:
Nivelul implicării în lucru determină nivelul de reușită;
Rezultatele efortului lor sunt palpabile și apar într-un interval de timp rezonabil (sedința de
consiliere sau ora la clasă);
Variantele de joc sunt diverse: ei pot stabili singuri noi reguli sau posibilități de desfășurare,
copiii își dezvoltă astfel creativitatea;
Chiar dacă nu înteleg de la inceput sau nu reușesc finalizarea jocului din prima încercare, au
posibilitatea să ceară lămuriri suplimentare și să reia efortul. Am încurajat aplicarea acestei
perspective în abordarea temelor pentru acasă și a tuturor sarcinilor școlare, în general.
Părinții elevilor implicați au confirmat îmbunătățirea stării emoționale generale a
copiilor, a intersului pentru activitatea școlară prin creșterea dorinței de implicare cu
posibilitățile existente în diversele sarcini.
Ne propunem să continuăm folosirea abordării ludice în lucrul cu elevii cu CES, să
diversificăm baza materială existentă și mai ales tipurile de scenarii folosite.
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Predarea-evaluarea în educația incluzivă
Suharu - Moldoveanu Aurelia - Manuela,
Liceul cu Program Sportiv ”Nicolae Rotaru” Constanţa
Diversele schimbări de ordin economic și sociocultural au generat fenomenul
excluderii copiilor din procesele educaţional și social, datorate inegalităţii și segmentării
populaţiei, migraţiunii, dispersării familiilor, exodului rural și denaturării principiilor
solidarităţii umane, în general. În ciuda eforturilor făcute de diferite ţări, realitatea
demonstrează că educaţia tinde să reproducă și chiar să sporească segmentarea socială și
culturală. Rolul tradiţional al educaţiei ca mijloc de promovare a coeziunii și mobilităţii
sociale s-a diminuat puternic în contextul actual economic și social (Borodin et al.,2012).
Copiii care nu pot face faţă cerinţelor şcolare, cei care prezintă diverse forme şi
niveluri de eşec şcolar sunt încă prea puţin cunoscuţi şi acceptaţi din punct de vedere
psihopedagogic. Atitudinea cea mai frecventă manifestată faţă de aceştia din partea şcolii şi a
societăţii în general este de subvalorizare - bazată în mare măsură pe lipsa de reuşită şi de
competenţa şcolară (www.slideshare.net). Noile viziuni asupra procesului educaţional, cele
incluzive, trebuie să pornească de la premisa responsabilităţii sociale şi profesionale a
cadrului didactic, care trebuie format continuu şi susţinut pentru cunoaşterea şi aplicarea
tehnologiilor didactice de adaptare/diferenţiere curriculară, evaluare şi promovare.
Competenţa profesională în învăţământ este mai complexă: un profesor responsabil atrage
elevii, îi motivează, îi activează, îi incurajează să înveţe împreună şi totodată să-şi
împărtăşească experienţele de învăţare şi cunoaştere.
Cunoşterea liniilor directoare ale unei strategii pentru educaţie incluzivă, linii
directoare valorificate în managementul instutuţional: 1) Implicarea părinţilor; 2) Teme
curriculare adecvate şi abordate gradual; 3) Acordarea timpului necesar studiului şi o instruire
bazată pe nevoile de învăţare; 4) Predare directă pornind de la noţiuni cheie şi continuând cu o
serie de paşi sistematici; 5) Raportarea instruirii la experienţa anterioară a elevilor; 6)
Strategie de învăţare în 3 paşi: a) Modelarea prin demonstrarea comportamentelor dorite, b)
Învăţarea prin cooperare, c) Activităţi practice în care elevii acţionează independent ; 7)
Sprijin pentru învăţare; 8) Asigurarea învăţării temeinice; 9) Învăţarea prin cooperare; 10)
Educaţie adaptată nevoilor specifice şi potenţialului specific (proform.snsh.ro)
Cadrele didactice trebuie să aleagă acele strategii și metode de lucru pentru
implementarea unui învățământ incluziv şi a unor procedee de predare-evaluare, astfel încât
fiecare elev să fie sprijinit în învăţare pornind de la noţiuni cheie , continuând cu o serie
de paşi sistematici, raportând instruirea la experienţa anterioară a elevilor. Învăţarea prin
cooperare, activităţi practice în care elevii acţionează independent, asigurarea învăţării
temeinice - sunt linii directoare ale unei strategii pentru educaţie incluziv (Borodin et
al.,2012).
Fiecare şcoală se dezvoltă şi îşi perfecţionează practicile dacă are un colectiv de cadre
didactice motivate să înveţe, să îşi schimbe experienţele, să coopereze perfectând în acelaşi
timp colaborarea cu familiile şi comunitatea (Pereteatcu, 2016). Primele cerinţe faţă de
formarea continuă sunt determinate de răspunsurile necesare la problemele pe care le ridică
activitatea curentă în clasa de elevi. Dacă într-o clasă există un copil cu dizabilităţi, profesorul
poate face faţă diferenţelor dintre copii dacă: ştie care sunt punctele forte şi punctele slabe ale
copiilor şi dacă planifică lecţiile 1) ţinând seama de acestea; ştie că învăţarea copilului poate
fi afectată de dizabilităţi sau de lipsuri şi foloseşte 2) strategii de predare-învăţare prin care ac
este dificultăţi să fie depăşite; are încredere în propriile sale capacităţi şi abilităţi de profesor,
de a proiecta lecţiile 3) pentru a răspunde cerinţelor tuturor elevilor şi pentru a adapta
curriculum-ul, astfel încât să se potrivească pentru toţi elevii; este ajutat şi sprijinit de către
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colegi, părinţi şi alte categorii de profesionişti; 4) are credinţa că toţi copiii au dreptul la
educaţie şi că toţi copiii sunt capabili să înveţe. (Pereteatcu, 2016).
A-i solicita pe elevi să lucreze în colaborare presupune punerea lor în faţa unor noi
probleme. În mod efectiv, cadrul didactic introduce o mulţime de obiective suplimentare ce
urmează a fi îndeplinite. Pe lângă efortul de a-şi realiza obiectivele academice, elevii sunt
solicitaţi să-şi amintească obiectivele legate de deprinderea muncii în colaborare. În
consecinţă, acest aspect al curriculum-ului trebuie planificat şi supravegheat la fel de atent ca
şi celelalte aspecte implicite procesului de învăţare. De aici rezultă că solicitările şi
complexitatea sarcinilor de învăţare prin cooperare trebuie introduse cu atenţie şi mărite
treptat. Tipuri de sarcini ce implică învăţarea prin cooperare : elevii pot fi solicitaţi să lucreze
în cuplu şi să pregătească o relatare comună 1) despre un subiect; unui cuplu i se poate
repartiza o sarcină care poate fi îndeplinită numai dacă se folosesc materiale separate, deţinute
de fiecare membru al cuplului; 2) fiecărui elev i se poate repartiza un anumit rol, de exemplu:
instructor/îndrumător, 3) îndrumat (variantă cunoscută sub denumirea de sistem tutorial)
(Pereteatcu, 2016).
În funcţie de obiective şi conţinuturi, instruirea în cuplu se poate folosi: cu toţi elevii,
ca formă de organizare a activităţii în clasă; 1) doar cu elevii cu rezultate foarte slabe, în
scopul ameliorării performanţelor lor. 3) condiţii pentru realizarea instruirii în cuplu:
pregătirea materialelor: fişe individuale, texte, desene, scheme, hărţi etc., 4) instruireademonstrarea pentru elevii îndrumători; 5) supravegherea progresului prin observaţie şi
convorbire (Pereteatcu, 2016).
Instruirea programată este o altă formă de abordare a predarii-evaluării:
1.Principiul pasilor mici : materia se imparte in fragmente, pana la nivelul de intelegere al
copiilor (marimea acestor pasi poate sa difere in functie de nivelul la care s-ar afla cei care
invata); 2. Principiul raspunsului efectiv : potrivit lui, pentru a se putea merge mai departe, nu
sunt ingaduite golurile de raspuns sau salturile (de regula fiecare raspuns se sprijina pe
rezolvarea altora anterioare lui); 3. Principiul confirmarii imediate : dupa fiecare raspuns
formulat, elevul sa-l confrunte cu lista sau cheia raspunsurilor exacte. Aceasta confirmare
informeaza elevul daca poate sau nu sa continue cu secventa urmatoare; 4. Principiul ritmului
individual : fiecarui elev i se poate pune la dispozitie programul de invatat, pe care il parcurge
in functie de posibilitatile sale (proform.snsh.ro).
„Se ştie că în didactica „tradiţională” predarea a funcţionat ca scop în sine, fiind
centrată pe „transmiterea”, „expunerea”, „comunicarea” cunoştinţelor, pe când invăţământul
modern caută să păstreze un echilibru între munca individuală şi lucrul in grup, să imbine
învăţarea individuală cu învăţarea interdependentă, prin cooperare sau colaborare, să asocieze
exerciţiul individual exerciţiului interacţiunii cu ceilalţi (www.slideshare.net). În ultimii ani,
se vrea înlocuirea momentelor de predare centrate pe professor cu cele de învaţare autentică
centrate pe elev.
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