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EVALUAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE
SPECIALE
Irina Ermolaev
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța

Evaluarea copiilor cu cerințe educaționale speciale reprezintă o etapă fundamentală
în cunoașterea acestora, din punct de vedere psihologic, medical și social. Pe baza
concluziilor evaluării, se elaborează programele de intervenție corectiv – recuperative și
planul de servicii individualizat, care urmăresc dezvoltarea funcțiilor și mecanismelor
compensatorii.
Evaluarea este un proces continuu și necesită colaborarea și comunicarea permanentă și
diferențiată, atât între membrii echipei de evaluatori, cât și între aceștia și familia copilului
cu cerințe educaționale speciale.
Evaluarea unei persoane cu cerințe educaționale speciale sau aflate în dificultate se
realizează conform normelor în vigoare, pe baza următoarelor principii (Gherguț, 2011, pg.
11-12):
- Evaluarea trebuie să fie subordonată interesului major al persoanei/copilului,
urmărindu-se facilitarea implicării sale în activitatea personală/cotidiană și socială;
- Evaluarea trebuie axată pe potențialul real de dezvoltare al copilului;
- Evaluarea necesită o abordare complexă și completă a elementelor relevante
(sănătate, nivel de educație, grad de adaptare psihosocială, situație economică etc),
precum și a interacțiunii dintre acestea;
- Evaluarea trebuie să fie unitară, să urmărească și să opereze cu aceleași obiective,
criterii, metodologii pentru toți copiii aflați în situații asemănătoare (în scopul evitării
discriminărilor și a abordărilor subiective);
- Evaluarea trebuie să aibă un caracter multidimensional, deci să determine nivelul
actual de dezvoltare, pentru a oferi un prognostic și recomandări privind dezvoltarea
viitoare a copilului, în integralitatea sa;
- Evaluarea presupune o muncă în echipă, cu participarea activă și responsabilizarea
tuturor specialiștilor implicați (psihologi, psihopedagogi, medici, pedagogi,
profesori, educatori, sociologi, asistenți sociali, logopezi, terapeuți etc.);
- Evaluarea se bazează pe un parteneriat autentic cu beneficiarii direcți ai acestei
activități, respectiv copilul și familia/aparținătorii acestuia (părinții sau aparținătorii
legali au dreptul să fie consultați, să participe la luarea deciziilor consecutive
evaluării, să cunoască planurile și programele de intervenție și progresele pe care le
realizează copilul).
Pentru cunoaşterea particularităților psihopedagogice ale fiecărui copil cu cerințe
educaționale speciale, în vederea evaluării continue şi complexe cu scopul identificării
aptitudinilor, abilităţilor și competenţelor de bază ale acestuia, sunt necesare o serie de
metode ştiinţifice.
Aceste metode pot fi grupate în două categorii: metode accesibile tuturor categoriilor de
specialişti (cadre didactice, instructori de educaţie, specialişti terapeuţi etc.) și metode de uz
intern, folosite de persoane care au o pregătire specială în acest scop (diagnosticieni,
psihologi, psihopedagogi, pedagogi, consilieri şcolari).
În prima categorie pot fi incluse următoarele metode de cunoaştere a persoanelor cu cerinţe
speciale: observaţia, convorbirea, metoda experimentală, analiza produselor activităţii,
analiza documentelor şcolare, testul sociometric.
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Alături de aceste metode, orice cadru didactic sau specialist mai poate apela şi la chestionare,
scale şi teste care nu solicită un anumit regim de utilizare a acestora şi care pot fi uşor traduse
în informaţii utile pentru cunoaşterea elevilor unei clase. În cea de-a doua categorie includem
chestionarele/inventarele de personalitate, testele de personalitate, testele de inteligenţă,
testele de aptitudini.
Evaluarea copilului/tânărului cu cerinţe educaționale speciale are caracter
multidisciplinar și trebuie privită ca un proces complex, continuu, dinamic, de cunoaştere şi
estimare cantitativă şi calitativă a particularităţilor dezvoltării şi a capacităţii de învăţare a
copilului, de planificare şi programare care orientează.
Evaluarea presupune colectarea de informaţii cât mai complete, interpretarea de date,
punerea şi rezolvarea de probleme în scopul orientării deciziei şi intervenției.
Decizia de integrare a copilului într-o formă de educație va fi luată de comisiile de
specialitate aparținând instituțiilor abilitate (formate din reprezentanți ai: CJRAE, DGASPC,
ISJ, CȘEI etc).
Membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională (COSP) vor analiza și aproba
certificatul de orintare școlară emis de SEOSP, document care conține următoarele
informații: tipul de curriculum, tipul de servicii (consiliere psihopedagogică, servicii de
sprijin), serviciile terapeutice de care va beneficia şi planul de intervenție personalizat
corespunzător.
Atât în procesul evaluării medico-psihosociale, cât şi în luarea deciziilor privitoare
la copil, trebuie să se respecte principiile parteneriatului cu familia şi cu copilul, în raport cu
vârsta şi gradul său de dezvoltare.
Evaluarea reprezintă un demers esențial, în vederea facilitării integrării copiilor cu
cerințe educaționale speciale, cunoașterea particularităților acesteia fiind importante pentru
conferirea unei viziuni ample privind abordarea acestei realități.

Bibliografie:
Ghergut, A., 2011, Evaluare și intervenție psihoeducațională. Terapii educaționale, recuperatorii și
compensatorii, Polirom, Iași
Gherguţ, A., 2005, Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri și examene de
obținere a gradelor didactice, Editura Polirom, Iaşi.
Preda, V. (coord.), 2000, Orientări teoretico-praxiologice în psihopedagogia specială, Editura PUC,
Cluj-Napoca.
Verza, E., Verza E. F. (coord.), 2011, Tratat de psihopedagogie specială, Bucureşti, Editura
Universităţii din Bucureşti
Vrăsmaș E., 2004, Introducere în educaţia cerinţelor speciale, Credis, Bucureşti
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UTILIZAREA POVEȘTILOR ÎN ACTIVITĂȚI CU COPIII
Psiholog principal dr. TATIANA BARBAROȘ
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța

Am ales să abordez acest subiect deoarece sunt fascinată de efectele pe care le are
abordarea metaforică în activitățile cu copiii. Deseori, prin intermediul metaforei se reuşeşte
să se spargă rezistenţele copiilor şi să declanşeze schimbarea mult dorită.
Povestea terapeutică este o naraţiune care prezintă viaţa unor personale fictive sau
nonfictive, dificultăţile întâmpinate şi modalităţile prin care depăşesc aceste situaţii. Drugaş,
2008, Cuvântul cheie în utilizarea poveştilor terapeutice este “identificarea “ persoanei cu
personajul din text. Astfel, persoana nu este implicată în analiza propriei persoane, ci ia parte
la analiza acțiunii, situaţiilor trăite de alte personaje (Bergner, 2007). Se discută împreună
cu psihologul situaţia prezentată în povestea terapeutică, înţelegând astfel mesajul acesteia
şi identificându-se cu problema şi cu personajul prezentat (Drugaş, 2008).
Poveştile terapeutice pot fi de ajutor în problemele de comunicare dintre părinţi şi
copii. Dacă părinţii nu reuşesc să se facă totdeauna înţeleşi de către copii, sau nu găsesc
metafora sau resursele potrivite în rezolvarea unei probleme cu semnificaţie mai sensibilă
pentru acesta, abordarea poveştilor terapeutice reprezintă aliatul potrivit, atât pentru părinte
cât şi pentru micuţul receptor (Stanciu, A., 2012). Astfel, poveştile transmit subtil copilului
răspunsurile la problemele cu care se confruntă sub o manieră simplă şi necritică,
securizându-l şi având un ecou deosebit asupra lui deoarece, acolo undeva, în poveste,
cineva, a mai întâmpinat problemele sale şi a reuşit să le facă faţă cu succes.
Povestea terapeutică e prezentă prin mesajul său specific, ţinând cont de
particularităţile de vârstă ale celui căruia i se adresează, copil sau/şi adult, făcându-l a
înţelege modul în care receptarea durerii, a bolii şi chiar a speranţei poate echilibra,
metaforic vorbind, acceptarea, resemnarea şi, în final, starea de fapt creată. Cuvântul are
putere magică: el poate vindeca atunci când, spus unde, cum şi de cine trebuie,
recunoscându-i-se astfel valoarea terapeutică, acţionează ca o forţă. Povestea terapeutică,
prin nararea faptelor, “comprimă” la maxim experienţe de viaţă menite a semnala o stare de
fapt şi a atenua criza ce inevitabil apare la un moment dat, declanşată precum, filosofic
vorbind, de neînţelesuri ale înţelesului, ştiutelor şi neştiutelor.
Povestea terapeutică se povesteşte (se spune), şi nu se citeşte. Ea trebuie să fie liantul
dintre trup şi suflet, gând şi gestică, trăire şi exprimare. Ea nu poate fi spusă de către oricine,
oriunde şi oricum. Trăind în simbioză cu cel suferind, povestea terapeutică îşi are legile
nescrise ale vulnerabilităţii sale, ceea ce face ca simpla virgulă să mai acorde o şansă, iar
punctul, o certitudine şi o reuşită.
Pornind de la un caz real sau fantastic, povestea terapeutică îşi îndeplineşte menirea de
mediator al durerii şi al suferinţei, aducând mult mai aproape pe cel aflat într-un impas,
sincopă a vieţii, de lumea în care legile care guvernează pot declanşa apariţia unor resurse
vitale de a învinge frica, teama, neliniştea, neputinţa, nesiguranţa şi a descoperi speranţa şi
şansa, conjugând verbele a vrea, a putea şi a dori la timpul prezent. În acel moment,
povestea terapeutică îşi dovedeşte utilitatea, făcând prin puterea cuvântului ca lumea
pentru cel în suferinţă “să se mişte altfel”, să fie percepută prin prisma noilor conotaţii
cognitive ale elementelor de identitate personală, dând unicitate clipei trăite.
O mare atenţie trebuie acordată în procesul de derulare a logisticii poveştii terapeutice
faptului că aceasta nu trebuie explicată (fapta, întâmplarea, alegoria). Dacă facem
imprudenţa din necunoaşterea construcţiei (algoritmului) poveştii terapeutice şi încercăm să
răspundem la nedumeririle şi în avalanşă, întrebări ale ascultătorului şi o “traducere” riscăm
şi o să avem neplăcuta surpriză de a reduce drastic din acţiunea pe care ea trebuie s-o aibă
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asupra inconştientului, provocând voluntar rezistenţe şi obiecţii, nemaiputând sconta pe
rezultatul pozitiv al intervenţiei asupra copilului.
Povestea mobilizează capacităţile imaginative ale copilului şi comportă o dimensiune
regresivă accentuată. Copilăria este, toţi ştim, perioada poveştilor, este vârsta la care totul
este posibil deoarece graniţa dintre realitate şi ficţiune poate fi foarte uşor trecută. Însăşi
formula tradiţională cu care încep poveştile – “A fost odată...” – are o conotaţie regresivă.
Poveştile deschid uşa spre fantezie, spre gândirea metaforică, spre o reacţie lipsită de teama
faţă de conţinuturile fantastice, spre mitul veneraţiei şi al minunii. Sunt autori care
accentuează acest proces regresiv, spunând povestea, în mod explicit, copilului care există
în fiecare dintre noi! Astfel, J. A. Malarewicz (1992, p. 86 în I.Dafinoiu, 2003, p.56) propune
o “metaforă – tip” pe care o introduce în cadrul terapiei cu următoarea formulă:
“ Este vorba despre o poveste pe care aş dori să o povestesc fetiţei (băieţelului) care se
află în tine. Deoarece doar fetiţele (băieţii) pot înţelege această poveste şi apoi să-l ajute,
peste câteva zile probabil, pe adultul care se află în tine şi care relatează dificultăţile despre
care îmi vorbeşti”.
Această formulă invită pacientul să abandoneze regulile rigide ale gândirii logice
specifice adultului şi să regăsească spontaneitatea, fantezia şi creativitatea ce caracterizează
gândirea şi comportamentul infantil. O abordare metaforică a acestei idei este cunoscută
lucrare a lui Saint-Exupéry, Micul Prinţ.
Povestea terapeutică creează o realitate psihologică ce se interpune între copil şi adult,
evitându-se astfel confruntarea directă dintre aceştia. Această realitate aparţine deopotrivă
amândurora; ea aparţine terapeutului care spune povestea, dar şi pacientului care îi dă un
sens anume, păstrându-şi deplina libertate a gândurilor sale.
Comentariile şi interpretările pe care copilul le dă povestirii îi furnizează informaţii care,
în alte situaţii, ar determina activarea rezistenţelor. Metaforele dau persoanei şansa de a se
exprima într-o formă de comunicare pe care, în mod normal, nu o utilizează prea des.
BIBLIOGRAFIE:
Bergner, R.M..,2007, Therapeutic storytelling revisted.American Journal of Psychotherapy, 61(2).
149-162;
Burns, G.W., 2011, 101 poveşti vindecătoare pentru copii şi adolescenţi; folosirea metaforelor în
terapie,Bucureşti:Editura Trei;
Dafinoiu, I., Varga, J.L.,2003. Hipnoza clinică- tehnici de inducţie, strategii terapeutice, Iaşi: Ed.
Polirom;
Drugaş I., (coord.), 2008,Educăm si vindecăm ...prin poveşti, Oradea, Editura Universităţii din
Oradea;
Paşca M. D.,2008, Povestea terapeutică, ed.a II-a, Ed. V&I Integral, Bucureşti;
Santagostino, P.,2008 Cum să te vindeci cu o poveste, traducere din italiană de Corina Popescu,
Bucureşti, Ed.HUMANITAS;
Stanciu, A., Sandu, A.,2012, Poveşti terapeutice pentru copii., Râmnicu-Vâlcea, Editura Silviana.
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ
Metode interactive
Prof. Madalina BELCIN
Prof. Monica COJOCARU

Să nu uităm că şi „copiii care au anumite dizabilităţi/handicapuri au trebuinţe de bază
în creştere şi dezvoltare că toţi copiii. Identificăm: nevoia de afecţiune şi securitate, de
apreciere şi întărire pozitivă, de încredere în sine, de responsabilitate ş independenţă”. (E.
Vrăşmaş, 1998).
Conceptul de CES corespunde unei abordări care:
- postulează ideea că fiecare copil este unic;
- admite/demonstrează faptul că orice copil poate învăța;
- valorizează unicitatea tipului de învățare determinată de particularitățile
individuale;
- cultivă diversitatea copiilor că un mijloc de învățare care sprijină și întărește
învățarea dacă este folosită adecvat;
- consideră curriculum-ul școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil,
adaptabil la nevoile/cerințele elevilor.
Pentru exemplificare, se vor prezenta câteva strategii utilizate în educaţia integrată:
A. STRATEGII COLABORATIVE:
Strategiile de învăţare prin colaborare favorizează învăţarea la toţi elevii participanţi,
contribuie la acceptarea cu uşurinţă a diferenţelor dintre elevi, modifică eficient relațiile
interpersonale şi cantitativ şi calitativ. Influenţa învăţării prin colaborare asupra stimei de
sine a elevilor, deşi este oscilantă în timp sfârşeşte prin a fi pozitivă.
Învăţarea prin colaborare contribuie la socializarea elevilor şi determină adaptarea
curriculară continuă la cerinţele şi nevoile tuturor elevilor.
Psihologia comportamentală, psihologia cognitivă şi psihologia socială au
demonstrat cu certitudine că o învăţare în grupuri mici, activă şi colaborativă este singura
măsură să asigure:
- O reală interacţiune şi intercomunicare/interrelaţionare;
- O redistribuire corectă de recompense sociale tip apreciere/consideraţie/respect;
- O restructurare firească a distribuirii autorităţii în grup;
- O distribuţie eficientă a sarcinilor de lucru;
- O recorectare a obiectivelor educaţionale, din mers;
- O valorificare a învăţării ce depăşeşte ceea ce s-ar fi interiorizat prin învăţare individuală;
B. STRATEGII PARTENERIALE:
Integrarea înţeleasă şi realizată ca includere a unu, doi sau mai mulţi elevi cu CES
într-o clasă cu alţi 20- 25 elevi normali este cea mai frecvenţă formă de realizare a integrării
educative.
Strategiile de micro-grupuri, cooperative, activ-participative trebuie să fie în plus şi
parteneriale cu necesitate. Se recomandă atenţie sporită pentru:
- A evita ca unul sau doi elevi mai buni (dintre cei normali), din grupul de lucru, să
domine activitatea grupului;
- A evita ca elevii normali să acorde ajutor în exces colegilor cu CES;
- A împiedica solicitarea în exces de către colegii cu CES a ajutorului celorlalţi;
- A destructura ierarhii de autoritate, care tind să se fixeze inoportun;
- A evita o intradistribuire a sarcinilor, în grup;
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- A împiedica subevaluarea unor rezultate modeste, parţiale ale colegilor cu CES de către
ceilalţi;
C. STRATEGII DE ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE:
Învăţarea prin cooperare este o strategie activizantă de învăţare care presupune un set
de modalităţi instrucţionale ce angajează mici echipe de elevi pentru a promova interacţiunea
colegială şi colaborarea în abordarea unor subiecte de studiu. Învăţarea prin cooperare are
loc atunci când elevii sunt implicaţi împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri mici,
pentru a rezolva o problemă, pentru a explora o temă nouă sau pentru a crea idei noi.
Învăţarea prin cooperare îi poate ajuta pe elevi să devină mai puţin dependenţi de
profesori. Elevii sunt încurajaţi să lucreze în colaborare, sprijinindu-se unul pe altul şi
căutând soluţii pentru problemele puse de sarcinile şi activităţile lor.
Strategii de microgrup
S.T.A.D.- Student Team Achievement Divisions (Metoda învăţării în grupuri mici)
Metoda S.T.A.D. are trei etape:
- În prima etapă are loc prezentarea problemei.
- În a doua etapă se desfăşoară activitatea în grup. Elevii sunt organizaţi în grupuri eterogene
de 3-4 membri, discută pe marginea temei predate îşi pun întrebări uni altora, compară şi
evaluează răspunsurile. Dezbaterea continuă până când toţi membrii grupului sunt convinşi
că stăpânesc tema respectivă.
- În a treia etapă are loc evaluarea. Cadrul didactic pune întrebări elevilor pentru a testa
cunoştinţele însuşite. Fiecare grup îşi prezintă pentru evaluare realizările proprii ce pot fi
astfel comparate, contrapuse, spre o mai bună înţelegere.
T.G.T.- Team Games Tourneament (Metoda turneului între echipe)
Metoda T.G.T. promovează proceduri similare cu metoda S.T.A.D. Grupurile de lucru,
care au aceeaşi sarcină de învăţare, sunt anunţate în competiţie unul cu altul, pe o
secvenţă dată şi strategia devine învăţarea în grupuri competitive.
T.A.I. (Team Assisted Individualisation)
Sarcinile de învăţare per grup sunt elemente componente ale unei sarcini mai mari la nivel
de clasă, astfel încât strategia devine învăţarea în grupuri cooperative.
PUZZLE- În cadrul acestei strategii învăţarea în grupuri cooperative împinge diviziunea
sarcinilor de învăţare până la nivelul fiecărui membru component, sarcina grupului, respectiv
a clasei reîntregindu-se din juxtapunerea atent-selectivă a contribuţiilor parţiale.
JIGSAW- Strategia se desfăşoară în aceleaşi condiţii de sarcini ca şi la "puzzle", dar împinse
până la individualizare la nivel intragrupal, grupuri (sarcina tuturor grupurilor rămânând
aceeaşi), se reunesc "omologii de sarcină", rezolvă în comun acea sarcină şi se reîntorc în
grup, însumându-şi astfel rezolvările.
BIBLIOGRAFIE:
Autism Speaks – Servicii pentru familie. Ghidul comunităţii şcolare, 2013.
Autism Speaks - Servicii pentru familie. Ghidul şcolii, 2013.
Fisher, J. B., Schumaker, J. B., & Deshler, D. D. (1995). Searching for validated inclusive practices:
Areview of the literature. Focus on Excepţional Children, 28, 1-20.
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RELAŢIA DINTRE TULBURĂRILE DE ATENŢIE ŞI
DIFICULTĂŢILE DE ÎNVĂŢARE LA DEFICIENTUL MINTAL ŞI
ELEVUL NORMAL
Prof. logoped Vasile Ciubucă,
Centrul Logopedic Interșcolar din cadrul C.J.R.A.E. Constanța
Prof. logoped Oana – Mirela Pahon,
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „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.
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.
Având în vedere importanţa educări şi exersării atenţiei, ne-am interesat de strategiile de
diagnosticare dar şi de măsurile de terapie ale acesteia şi ne-am propus realizarea şi aplicarea
unui program ameliorativ ale cărui obiective principale sunt:
- Dezvoltarea atenţiei concentrate (stabilitate, durată);
- Dezvoltarea componentei inteligenţei constând în căutarea şi generarea de soluţii
(comportamentul de explorare, de orientare);
- Dezvoltarea arcului oculo-motor (abilitatea de a focaliza şi de a urmări cu privirea
obiecte/elemente din câmpul său vizual – urmărirea traseului);
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Dezvoltarea coordonării mână – ochi (abilitatea de a realiza activităţi în care mâna este
ghidată de ochi, implicând criterii de acurateţe, direcţie, orientare în spaţiu).
O importanță deosebită considerăm că o are antrenarea atenţiei voluntare a copiilor cu
dizabilităţi intelectuale şi a eliminării majorităţii condiţiilor favorizante a fenomenului de
distragere a atenţiei.
Astfel, printr-un program de antrenament nu foarte complicat dar care necesită muncă
susținută zilnic, în echipă, se poate îmbunătăți considerabil șansele ca elevii cu dizabilități
intelectuale ușoare, și probabil, chiar și cei cu tulburări de atenție, să își însușească
deprinderile de scris și citit mai repede, mai ușor, cu rezultate mai bune din punct de vedere
calitativ.
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.
-
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PLAN DE EVALUARE A FUNCŢIONĂRII TEORIEI MINŢII LA
COPILUL AUTIST DE 7 ANI
Valentina Durac
CJRAE Constanţa – Colegiul Naţional “Kemal Ataturk” Medgidia

Copiii foarte mici presupun că toate situaţiile au acelaşi înţeles pentru toată lumea –
un înţeles dependent de propriile reacţii ale copilului faţă de situaţie. În timpul perioadei
preşcolare, copiii realizează gradual că nu situaţia ca atare e cea care determină reacţia
emoţională, ci caracteristicile mentale ale fiecărui individ şi, de aceea, ceea ce este
înfricoşător pentru o persoană nu este aşa şi pentru alta, iar ceea ce cauzează o surpriză
plăcută pentru una poate să determine dezamăgire la alta. Astfel, copiii devin eficienţi în
prezicerea reacţiilor emoţionale ale celorlalţi o dată ce sunt capabili să ia în considerare
caracteristicile specifice pe care aceşti indivizi le aduc într-o situaţie – eficienţă pe care o
ating prin faptul că devin capabili să se detaşeze de propria perspectivă şi, prin intermediul
unui salt imaginar, să intre în mintea altora.
Plan de evaluare a funcţionării teoriei minţii la un copil autist de 7 ani
I. Evaluarea credinţelor false:
Situaţia 1: “Păpuşa Mariei”
I se va prezenta copilului următoarea situaţie: “Maria şi sora ei se joacă cu păpuşile. Mama
le cheamă la masă. Maria pune repede păpuşa ei în păturica roşie şi iese din cameră. Sora îi
ia păpuşa şi o ascunde sub pernă. Apoi iese şi ea la masă. Unde va căuta Maria păpuşa când
se va întoarce în cameră?”
Se va prezenta copilului de 7 ani cu autism situaţia 1 şi i se va cere să precizeze locul
unde va căuta Maria păpuşa.
Situaţia 2: “Cele două cerculeţe”
I se va prezenta copilului o coală A4 albă, împăturită. Apoi se va despături coala pe care au
fost lipite două cerculeţe. Copilul va fi pus să observe câte cerculeţe sunt lipite. Se va
împături la loc şi apoi se va repeta despăturirea colii şi observarea cerculeţelor, până când
copilul va da răspunsul corect.
Subiectul va fi întrebat apoi ce crede el că va vedea un alt copil căruia i se va arăta aceeaşi
coală despăturită?
II. Secvenţierea imaginilor: „Aşază în ordine!...”
Secvenţe cauzale
Situaţia 1: I se vor prezenta copilului de 7 ani trei secvenţe care prezintă dezvoltarea unei
plante (pătlăgeaua roşie): a. plăntuţa abia încolţită; 2. planta care a crescut; 3. planta ajunsă
la maturitate (cu fruct). Imaginile vor fi aşezate pe masă începând cu cea de pe locul II:
planta crescută şi apoi planta cu fruct. I se va cere copilului să le observe şi apoi să aranjeze
imaginea I (plăntuţa) la locul potrivit, respectând ordinea firească a dezvoltării plantei.
Situaţia 2: Se prezintă copilului o planşă pe care sunt desenate o casă, o cuşcă, un copac şi
alături silueta unui om, ale unui câine şi ale unei vrăbii. Evaluatorul aşază vrabia în copac şi
cere subiectului să aranjeze la locul potrivit siluetele omului şi pe cea a câinelui.
Situaţia 3: I se vor prezenta copilului tablouri reprezentând cele patru anotimpuri. Lângă
aceste tablouri se va afla o imagine cu o sanie.
I se va cere copilului să aşeze sania în tabloul care arată anotimpul potrivit folosirii ei (iarna).
Situaţia 4: I se vor prezenta copilului 4 markere colorate (roşu, galben, albastru, negru). Se
vor scoate capacele şi se vor aşeza pe masă. Apoi ele vor fi puse la loc respectând culorile
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fiecărui marker. Evaluatorul va demonstra scoaterea şi aşezarea acestora după criteriul
culorii. I se va cere copilului să pună capacele respectând culorile.
Secvenţe social-comportamentale:
Situaţia 1: Se prezintă copilului o imagine cu o familie compusă din trei membri: mama
(care tricotează), tatăl (citeşte un ziar), copilul (se joacă cu o maşinuţă). I se prezintă copilului
un trenuleţ jucărie şi i se cere să îl aşeze în dreptul persoanei care o doreşte şi ar folosi-o
(copilul). Se va observa dacă s-a înţeles sarcina şi în dreptul cărei persoane va aşeza copilul
cu autism jucăria.
Situaţia 2: Se arată subiectului o păpuşă şi câteva articole de vestimentaţie: o căciulă, o
pereche de şosete şi o pereche de mănuşi. I se cere copilului să îmbrace adecvat păpuşa.
Situaţia 3: Se prezintă subiectului 4 jetoane cu persoane având următoarele meserii: pescar,
fotbalist, cofetar şi doctor. Într-o cutie se află 4 jetoane care conţin obiecte specifice
meseriilor respective: pentru pescar un jeton cu peşte, pentru cofetar un jeton cu un tort,
pentru fotbalist un jeton cu o minge, pentru doctor un jeton cu o seringă.
I se va cere copilului să recunoască meseriile şi să aşeze jetoanele din cutie în dreptul
meseriilor potrivite. Copilul va fi ajutat.
Sarcina 4: Pe masă se află o cutiuţă muzicală (sau o altă jucărie electrică – o maşinuţă, un
trenuleţ, un avion). Evaluatorul arată copilului cu autism că dacă se roteşte cheiţa, cutiuţa va
scoate sunete muzicale plăcute. Cutiuţa va fi aşezată jos şi i se va cere copilului să imite
gesturile evaluatorului, pentru a face cutiuţa să cânte (după caz, avionul sau alte jucării care
se vor pune în mişcare...).
III. Secvenţe intenţionale:
Sarcina 1: Pe masă se află, după caz, pentru băieţi: maşinuţe, un avion; pentru fete: o păpuşă,
alte obiecte: caiet, creioane, carioca, markere. Se va cere subiectului să se joace cu
obiectul/obiectele respective. Va fi observat subiectul folosind jucăriile, pentru că în
apropiere se vor afla, după caz, alte maşinuţe, o cameră a păpuşii, biberoane pentru păpuşă,
alte rechizite. Se va observa cu atenţie ce jucării preferă copilul şi în ce mod ştie să le
utilizeze. Dacă subiectul nu se implică în sarcină, evaluatorul îl poate antrena, cerându-i
chiar să imite anumite acţiuni ale acestuia.
Sarcina 2: Este chemat părintele însoţitor în camera de evaluare şi apoi i se pun în faţă
copilului cu autism câteva bombonele pe o farfurie, sau i se pot oferi, după caz obiecte
îndrăgite de el pentru stimulare şi întărire. Este rugat să servească, dar să dea o bomboană/un
obiect cui doreşte el. Sunt observate expresia feţei, intenţiile, modul în care reuşeşte să
comunice nonverbal.
Sarcina 3: Imitaţia nonverbală: Evaluatorul ţine pe genunchi un cub sau o minge mică de
cauciuc şi alături o cutie. I se dau copilului obiecte identice şi i se cere să imite gesturile
evaluatorului, aruncând cubul/mingiuţa în cutie şi apoi ridicându-se şi aducându-le din nou
pe genunchi, pentru o nouă aruncare în cutie.
BIBLIOGRAFIE:
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FORME DE ORGANIZARE DIFERENŢIATĂ A CURRICULUMULUI
Sorina EFTIMI
Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu” Medgidia

La nivelul învăţământului primar şi gimnazial, unde se va asimila un trunchi comun
de cunoştinţe, diferenţierea se realizează în special prin extensiunea şi profunzimea
cunoştinţelor propuse spre învăţare şi mult mai puţin prin natura lor (cu excepţia disciplinelor
opţionale ).
La nivelul programelor şcolare putem avea astfel: curriculum aprofundat – elevi cu
interese cognitive normale sau mai reduse (predarea se limitează la 70 % din programă);
curriculum extins – elevi cu interese deosebite şi predispoziţii aptitudinale înalte ( > de 70
% cu predare în acelaşi interval de timp ).
Curriculum la decizia şcolii
1. Curriculum extins – programe incluse în Curriculum Naţional pentru segmentul de 30%;
este recomandat pentru elevii cu aptitudini şi interese cognitive superioare - forma de
diferenţiere curriculară este compactizarea, accelerarea şi îmbogăţirea curriculumului
2. Curriculum nucleu aprofundat – şcoala nu abordează deloc segmentul de 30%; este
recomandat în special elevilor cu ritm lent şi moderat de învăţare – forma de diferenţiere
aprofundare exclusivă a curriculumului nucleu.
3. Curriculum elaborat în şcoală – activităţi adaptate specificului şcolii şi al comunităţii ;
este recomandat tuturor elevilor. Se poate propune şi pentru categorii speciale de elevi pentru
diversificarea activităţilor şi conţinuturilor pentru a veni în sprijinul dezvoltării aptitudinilor
şi intereselor.
Prin curriculum la decizia şcolii se diversifică :
- disciplinele studiate să corespundă nevoilor reale ale comunităţii din care şcoala face parte
;
- forma de abordare a conţinuturilor incluse în curriculum ( accentuarea caracterului practic,
aplicativ, abordarea integrată a conţinuturilor etc.) ;
- valorificarea intereselor şi talentelor elevilor pentru anumite domenii ;
- abordarea unor domenii care să asigure elevilor o mai bună inserţie pe piaţa forţei de
muncă.
În componenţa ofertei şcolare, a curriculumului dezvoltat de şcoală putem întâlni şi
curriculum adiacent pentru elevii care întâmpină anumite dificultăţi în învăţare (programe
de sprijin, de recuperare a rămânerilor în urmă şi completare a lacunelor în cunoştinţe –
educaţia remedială), persoane care doresc să-şi finalizeze învăţământul obligatoriu şi/ sau să
obţină o calificare (programul „şansa a doua” ).
Organizarea diferenţiată a predării – învăţării – evaluării la clasă
Pentru curriculum de bază ( curriculum nucleu ) diferenţierea o realizează cadrul
didactic de la clasă ( diferenţiere în cadrul colectivului de elevi). Diferenţierea ar trebui să
fie o practică incluzivă normală în fiecare sală de clasă, pentru că :
- elevii învaţă în ritmuri diferite ;
- elevii au stiluri de învăţare diferite;
- cadrele didactice trebuie să asigure valorizarea potenţialului fiecărui copil / elev ;
- experienţele de viaţă diferite ale copiilor /elevilor presupun adoptarea unor metode
de învăţare diferite dar şi a unor materiale şi mijloace didactice diverse.
De ce unii elevi întâmpină dificultăţi în învăţarea la clasă :
- nu au urmat toate etapele în educaţie ( neparcurgerea învăţământului preşcolar şi
intrarea direct in clasa pregătitoare, abandon şcolar sau absenteism crescut ) ;
- au dificultăţi, emoţionale, sociale sau de comportament ;
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au tulburări senzoriale de auz sau de văz ;
dificultăţi de învăţare a scris – cititului (dislexia – disgrafia)
au dificultăţi perceptiv – motrice (orientare în spaţiu şi timp, schemă corporală ) ;
au dizabiltăţi mentale ;
au dificultăţi de vorbire sau de limbaj şi comunicare ;
au limba maternă diferită de limba în care se desfăşoară procesul de învăţământ ;
procesul de predare – învăţare – evaluare neadecvat nevoilor educaţionale şi
diferenţelor individuale dintre elevi.
Există numeroase forme şi aspecte ale adaptării curriculumului la clasă iar
adaptarea se manifestă pe diferite nivele de la elevul cu dizabilităţi până la elevul supradotat.
Direcţii de diferenţiere realizate de cadrul didactic:
Modalităţi de adaptare a curriculumului realizate de cadrul didactic la clasă:
adaptarea conţinuturilor
- adaptarea conţinuturilor trebuie să aibă în vedere atât aspectul cantitativ ( volumul de
cunoştinţe ) cât şi aspectul calitativ ( procesele cognitive implicate dar şi viteza şi stilul de
învăţare al elevilor şi conexiunile interdisciplinare) ;
- adaptarea planurilor şi programelor şcolare la potenţialul de învăţare al elevului – ex. plan
de învăţământ adaptat prin alocarea unui număr mai mic de ore la anumite discipline,
adaptarea conţinuturilor din programa şcolară prin aprofundare, extindere, selectarea
obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară suplimentare etc.
)
adaptarea proceselor didactice
- mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii (numărul de sarcini de învăţare pe care să le
realizeze elevii, tipul de probleme de rezolvat, reguli de rezolvare a sarcinii, modul de
realizare al sarcinii – ex. acceptarea răspunsului oral dacă elevul nu reuşeşte în scris etc.);
- metodele de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode activ – participative, jocul
didactic etc.);
- materiale didactice (materiale didactice intuitive);
- timpul de lucru alocat (creşterea sau scăderea timpului de lucru alocat);
- nivelul de sprijin (asigurarea sprijinului suplimentar pentru unii elevi, de către cadrul
didactic de la clasă sau prin cadre didactice de sprijin);
adaptarea mediului de învăţare – fizic, psihologic, social
Atmosfera de lucru şi mediul de învăţare trebuie să fie destinse, permisive, de
susţinere şi securizare. Trebuie încurajate exprimarea opiniilor, acceptarea şi respectarea
diferenţelor dintre indivizi, interstimularea şi comunicarea.
adaptarea procesului de evaluare
Parcurgerea curriculumului are ca finalitate dezvoltarea unor capacităţi individuale
ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice –
proiecte, portofolii etc.). Elevul poate demonstra că a înţeles sau că a rezolvat sarcina prin
realizarea de diferite produse iar modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de
potenţialul individual - evaluarea prin probe scrise poate fi înlocuită prin probe orale,
demonstrarea cunoştinţelor acumulate prin mijloace/activităţi practice ). Evaluarea trebuie
să vizeze identificarea progresului realizat de elev luând ca punct de plecare rezultatele
evaluării iniţiale ( evaluarea individualizată ).
-
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METODE INTERACTIVE UTILIZATE ÎN PREDAREA COPIILOR
CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Prof. înv. primar ETEM ȘENIZ
Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu”
Loc. Medgidia, Jud. Constanța

Învățământul special și integrat se confruntă cu probleme numeroase legate de
absența unei utilizări uniforme a terminologiei, de aplicare unitară a unor standarde și
proceduri care nu sunt suficient detaliate prin metodologia de organizare a serviciilor de
sprijin educațional pentru elevii cu CES integrați în învățământul de masă.
Învăţarea diferitelor discipline reprezintă elemente importante ale întregului
învăţământ modern. Chiar şi pentru elevii cu dificultăţi de învăţare, acestea reprezintă un
punct cheie care solicită profesorul să adapteze conţinuturile la diferitele dificultăţi pe care
le au elevii, apelând la o metodologie variată, activ-participativă şi bogată în material
concret-intuitiv. Chiar dacă elevul cu dificultăţi de învăţare nu ajunge la învăţarea de
exemplu a conceptelor de tip logico-matematic până la nivelul de operaţionalizare, el îşi
elaborează conceptele în limita unor anumite niveluri de formalizare şi abstractizare.
Una dintre elementele importante ale deficienţei mintale este tulburarea funcţiei de
calcul - discalculia - o categorie a dificultăţilor de învăţare cu care se confruntă numeroşi
copii. Elevii care au dificultăţi în a înţelege şi a opera cu aceste noţiuni nu vor şti ce operaţie
trebuie să aplice într-o problemă, vor avea dificultăţi în a face legătura dintre noţiunile
matematice şi material concret, obiecte reale. Deseori, chiar limbajul matematic, creează
problem importante. Unele cuvinteau mai multe semnificaţii: cât, rest, iar altele pot
genera o uşoară confuzie: sumă, deîmpărţit. Unii elevi au capacitatea de a efectua operaţiile
matematice, dar nu ajung la rezultatul corect deoarece nu pot înţelege enunţurile.
Printre metodele care activizează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii
lucrează productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot
avea un impact extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor, unele uşor de reţinut,
caracterului ludic şi oferind alternative de învăţare.
1. Metoda ,,Schimbă perechea” Se împarte clasa în două grupe egale ca număr de
participanţi. Se formează două cercuri concentrice, copiii fiind faţă în faţă pe perechi.
Fiecare copil ocupă un scaun, fie în cercul din interior, fie în cercul exterior. Stând
faţă în faţă, fiecare copil are un partener şi are un număr. Profesorul dă o sarcină de lucru
,,Verifică dacă numărul elevului din faţa ta este mai mare sau mai mic decât numărul
pe care îl ai tu” . Fiecare pereche discută şi stabilesc rezultatul. Cercul din exterior se
roteşte în sensul acelor de ceasornic, realizându-se astfel schimbarea partenerilor în
pereche. Jocul se continuă până când se ajunge la partenerii iniţiali sau se termină.
Avantajele metodei: copiii au posibilitatea de a lucra cu fiecare membru al grupei,
fiecare se implică în activitate şi îşi aduce contribuţia la rezolvarea sarcinii, stimulează
cooperarea în echipă, ajutorul reciproc, înțelegerea şi toleranţa faţa de opinia celuilalt.
2. Metoda ,,Turul galeriei” Este o metodă interactivă de învăţare bazată pe
colaborarea între elevi. Această metodă presupune evaluarea interactivă şi profund formativă
a produselor realizate de grupuri de elevi. Elevii, în grupuri de trei sau patru, rezolvă o
problemă (o sarcină de învăţare) susceptibilă de a avea mai multe soluţii (mai multe
perspective de abordare). Produsele muncii grupului se materializează într-o schemă,
diagramă, inventar de idei etc. notate pe o hârtie (un poster). Posterele se expun pe pereţii
clasei, transformaţi într-o veritabilă galerie. La semnalul profesorului, grupurile trec pe rând,
pe la fiecare poster pentru a examina soluţiile propuse de colegi. Comentariile şi observaţiile
vizitatorilor sunt scrise pe posterul analizat. După ce se încheie turul galeriei (grupurile revin
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la poziţia iniţială, înainte de plecare) fiecare echipă îşi reexaminează produsul muncii lor
comparativ cu ale celorlalţi şi discută observaţiile şi comentariile notate de colegi pe propriul
poster.
Avantajele
metodei: presupune evaluarea interactivă şi formativă a produselor
realizate de grupul de elevi.
3. Ciorchinele este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoştinţe
evidenţiind modul de a înţelege o anumită temă, un anumit conţinut, reprezintă o tehnică
eficientă de predare şi învăţare care încurajează elevii să gândească liber şi deschis. Metoda
ciorchinelui funcţionează după următoarele etape: Se scrie un cuvânt / temă (care urmează a
fi cercetat) în mijlocul tablei sau a unei foi de hârtie. Elevii vor fi solicitaţi să-şi noteze toate
ideile, sintagmele sau cunoştinţele pe care le au în minte în legătură cu tema respectivă, în
jurul cuvântului din centru, trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial. În timp ce le vin
în minte idei noi şi le notează prin cuvintele respective, elevii vor trage linii între toate ideile
care par a fi conectate. Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile sau când s-a atins
limita de timp acordată. Există câteva reguli ce trebuie respectate în utilizarea tehnicii
ciorchinelui: Scrieţi tot ce vă trece prin minte referitor la tema / problema pusă în discuţie.
Nu judecaţi / evaluaţi ideile produse, ci doar notaţiile. Nu vă opriţi până nu epuizaţi toate
ideile care vă vin în minte sau până nu expiră timpul alocat; dacă ideile refuză să vină insistaţi
şi zăboviţi asupra temei până ce vor apărea unele idei. Lăsaţi să apară cât mai multe şi mai
variate conexiuni între idei; nu limitaţi nici numărul ideilor, nici fluxul legăturilor dintre
acestea.
Avantajele acestei tehnici de învăţare sunt: În etapa de reflecţie vom utiliza
“ciorchinele revizuit” în care elevii vor fi ghidaţi prin intermediul unor întrebări, în gruparea
informaţiilor în funcţie de anumite criterii. Prin această metodă se fixează mai bine ideile şi
se structurează informațiile facilitându-se reţinerea şi înţelegerea acestora. Adesea poate
rezulta un “ciorchine” cu mai mulţi “sateliţi”. Utilizarea acestor metode antrenează elevii
într-o continuă participare şi colaborare, creşte motivarea intrinsecă deoarece li se solicită să
descopere fapte, să aducă argumente pro şi contra. Lucrul în echipă dezvoltă atitudinea de
toleranţă faţă de ceilalţi şi sunt eliminate motivele de stres iar emoţiile se atenuează.
Beneficiarii învăţământului centrat pe elev sunt elevii deoarece, aşa cum spune
“crezul instruirii active”: “Ce aud şi văd - îmi amintesc puţin; Ce aud, văd şi întreb - încep
să înţeleg; Ce aud, văd, întreb şi exersez - îmi însuşesc şi deprind; Ceea ce pun în practică
învăţ cu adevărat”.
BIBLIOGRAFIE:
Purcia, D. C.- Etiologia şi tipologia dificultăţilor de învăţare a scris-cititului şi matematicii la elevi.
Editura Psihomedia. Sibiu, 2006.
Sarivan Ligia- Predarea interactivă centrată pe elev, Educaţia 2000+, Bucureşti, 2005
Singer Mihaela, Voica Cristian – Recuperarea rămânerii în urmă la matematică, Educaţia
2000+, Bucureşti, 2005
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE
ÎN ŞCOLILE DE MASĂ
STUDENT: ANA GAFAR
Universitatea ”Ovidius” Constanța

Cerinţele educative speciale desemnează acele cerinţe ori nevoi speciale faţă de
educaţie care sunt suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale educatei
pentru copil. Fără abordarea adecvată a acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi de
egalizarea şanselor de acces, participarea şi integrarea şcolară şi socială. Fiecare copil
prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare
şi o abordare personalizată. Copii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe în creştere şi
dezvoltare. Aceşti copii au în aceleaşi timp şi anumite necesităţi, particulare, specifice,
individualizate. Ei sunt diferiţi din punct de vedere al temperamentului, motivaţiilor,
capacităţii chiar dacă prezintă acelaşi tip de deficienţă.
Conceptul de cerinţe educative speciale aspiră la depăşirea tradiţională a separării
copiilor pe diferite categorii de deficienţe, printr-o abordare noncategoriala a tuturor copiilor.
Educaţia sau şcoala inclusiva implică cu necesitate pregătirea de ansamblu a şcolii şi
societăţii, pentru a primi şi satisface participarea persoanelor cu handicap la medii şcolare şi
sociale obişnuite, ca elemente componente naturale ale diversităţii umane, cu diferenţele ei
specifice.
Educaţia sau şcoala inclusiva implică ideea de schimbare, a şcolii şi societăţii în
ansamblu, cu scopul de a răspunde dezideratului societăţii viitorului - „o societate pentru
toţi” comprehensivă şi integratoare prin însăşi natura ei, care să răspundă mai bine prin coeducațiea nevoilor, potenţialului şi aspiraţiilor tuturor copiilor, inclusiv ale celor deosebiţi
de dotaţi sau talentaţi, ale celor care nu fac faţă în prezent în şcoala obişnuită, ale celor
cuprinşi în şcolile speciale separate. Integrarea şcolară este un proces de includere în şcolile
de masă/clase obişnuite la activităţile educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi
ca având cerinţe educative speciale. Integrarea şcolară reprezintă o particularizare a
procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are o importantă
fundamentală în facilitatea integrării ulterioare în viaţa comunitară prin formarea unor
conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui proces. Integrarea
copiilor cu CES permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea şi
înţelegerea corectă de către elevii normali a problematicii şi potenţialului de relaţionare şi
participarea lor la serviciile oferite în cadrul comunităţii.
Educaţia specială se referă la adoptarea, completarea şi flexibilitatea educaţiei pentru
anumiți copii în vederea egalizării şanselor de participare la educaţie în medii de învăţare
obişnuite.
Condiţiile de care are nevoie copilul cu CES sunt:
Condiţii de stimulare şi sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade;
Flexibilitate didactică;
Adaptarea curriculumului la posibilităţile individuale;
Individualizarea educaţiei;
Protecţie socială;
Programe individualizate de intervenţie;
Integrare şcolară şi socială.
Centrele educative speciale se axează pe particularităţile individuale de dezvoltare,
de învăţare, de relaţie cu mediul şi necesită o evaluare şi o abordare personalizată a
necesitaţilor copilului. Cerinţele educative speciale sunt interpretate ca unitate în dezvoltarea
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copilului, stilul unic de adoptare, de învăţare, de integrare, în nivelul individual de dezvoltare
fizică şi psihică cu caracteristici biologice, fizice, psihice şi sociale.
Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului general cu CES
pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate acestor
categorii de copii. Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor
fizice şi psihice a acestora care să-i apropie cât mai mult de copii normali, a implementării
unor programe cu caracter corectiv-recuperator; stimularea potenţialului restant, ce permite
dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să le suplinească pe cele deficitare; crearea
climatului afectiv în vederea formării motivaţiei pentru activitate, în general şi pentru
învăţare, în special asigurarea unui progres continuu în achiziţia comunicării; formarea unor
abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu caracter
profesional şi de exercitare a unor activităţi cotidiene; dezvoltarea comportamentelor
adaptative şi a însuşirilor pozitive ale personalităţii, care să faciliteze normalizarea deplină.
Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare,
care să dezvolte maximal potenţialul fizic şi psihic pe care îl are. Integrarea urmăreşte
valorificarea la maximum a disponibilităţilor subiectului deficient şi antrenarea în mod
compensatoriu a palierelor psiho-fizice care nu sunt afectate în aşa fel încât să preia
activitatea funcţiilor deficitare şi să permită însuşirea de abilitaţi care să înlesnească
integrarea eficientă în comunitatea normală. Prin integrare, se realizează şi o pregătire
psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor stări efectiv emoţionale
corespunzătoare, în care confortul psihic este menţinut de satisfacţiile în raport cu activităţile
desfăşurate. Raportul relaţiei socializare, integrare, incluziune, are în vedere implicaţiile
practice şi teoretice ce privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei speciale şi a
pregătirii copiilor pentru integrarea şi incluziunea în activităţile profesionale şi în
colectivităţile sociale.
BIBLIOGRAFIE:
VERZA, E., PĂUN, E. „Educaţia integrată a copiilor cu handicap”, Unicef, 1998
POPESCU, E., PLEŞĂ, O. (coord) „Handicap, retardare, integrare”, Bucureşti, Pro Humanita, 1998
VRĂŞMAŞ, T. „Învăţământ şi⁄sau inclusiv”, Ed. Aramis, 2001.
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EXPERIENȚE LUDICE DE ÎNVĂȚARE ÎN CLASELE INCLUZIVE
Prof. psih. dr. Laura Simion
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța

Filosofia educației incluzive este aceea de a promova relațiile de recunoaștere a
celuilalt ca personalitate unică demnă de respect și de susținere a acesteia promovând
interacțiunile pozitive în cadrul grupului de elevi. În același timp, conceptul „incluziunii” se
asociază cu un teritoriu saturat de confuzii și definiții variate. Lipsa unei înţelegeri unitare a
termenului reprezintă un obstacol în practica educaţiei incluzive. Orice clarificare a
conceptului precizat se bazează pe axioma potrivit căreia educația incluzivă semnifică faptul
că toți elevii sunt membri compleți și acceptați ai comunității școlare; o comunitate în care
standardele lor educaționale sunt identice cu cele ale colegilor și în care nu sunt consideraţi
cu cerinţe educaţionale speciale.
Strategiile de instruire diferenţiată vizează procesul de predare, învăţare, evaluare
pentru elevii cu abilităţi diferite din aceeaşi clasă. Astfel, T. Vrăsmaș (2015, p.168)
sintetizează mai multe teorii şi practici educaţionale:
- gruparea eterogenă/flexibilă (UNESCO, 2009);
- învăţarea prin cooperare (UNESCO, 2004, 2009);
- învăţarea „între cei de aceeaşi seamă” (Nind și Wearmounth, 2006);
- scaffolding (un proces de învățare conceput pentru a promova un nivel mai
profund de învățare. Suportul acordat în timpul procesului de învățare, adaptat
nevoilor elevului, cu scopul de a ajuta elevul să-și atingă obiectivele de învățare);
De-a lungul timpului viziunea dominantă a culturii occidentale a fost aceea că
inteligenţa se află într-o legătură directă cu anumite tipuri de logică şi raţionament, iar
sentimentele au fost considerate ca fiind perturbatoare şi distractori de la acest scop. În
prezent „sentimentele şi emoţiile noastre sunt esenţiale pentru calitatea vieţii noastre şi
există legături intime între modul în care gândim şi cel în care simţim” (Robinson, 2014,
134). Este dovedit şi bine cunoscut faptul că emoţiile negative au capacitatea de a îngusta
atenţia pe când cele pozitive (în special bucuria) fac posibilă flexibilizarea modelelor de
gândire, mai creative, mai integratoare şi mai eficiente (Vaillant, în Robinson, 2014, 134).
Astfel, sentimentul de bucurie pe care îl experimentează elevii în timpul
experienţelor de învăţare constituie un indicator deosebit de important. Această stare de bine
a elevilor face eficientă incluziunea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Considerată a
fi mai amuzantă şi mai plăcută, învăţarea prin mişcare are valoarea unei (re)surse într-o clasă
incluzivă, inclusiv pentru experimentarea de sentimente pozitive, atât în învăţare, cât şi în
interacţiunea cu colegii.
Activitățile prin care elevii se află în mişcare pot genera și nutri persistența în
sarcinile de învăţare și, de asemenea oferă posibilitatea exteriorizării energiei pe care copiii
o deţin fără a-şi abandona scopul.
Prezentăm trei exerciţii de învăţare prin mişcare eficiente în clasele care conţin elevi
cu CES:
1. Cercurile comunicării (împărtăşirii)
Acest joc reprezintă o modalitate distractivă prin care elevii pot afla răspunsurile la
teme, se întâlnesc unii cu ceilalţi, pot juca diferite roluri (în acord cu sarcina de învăţare) etc.
Elevii formează două cercuri concentrice şi se poziţionează faţă în faţă cu un partener
membru al celuilalt cerc astfel încât să se poată roti în jurul cercului. Membrii cercului din
interior se poziţionează cu faţa spre exteriorul cercului stabilind contact vizual cu partenerul
din cercul exterior şi de asemenea stau lipiţi umăr de umăr; Elevii din cercul exterior se
poziţionează fiecare în dreptul unui coleg din cercul interior formându-se astfel două cercuri
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concentrice care din exterior nu permit decât vederea spatelui elevilor; În calitate de
coordonator al jocului stabiliţi în ce direcţie urmează să fie făcută rotaţia (spre stânga,
dreapta) şi monitorizaţi schimbarea partenerului.
2. Mingea întrebărilor:
Împărțiți clasa în grupuri mici și dați fiecărui grup o minge (preferabil să fie maxim
patru grupuri). Membrii fiecărui grup vor fi așezați în cerc, iar grupurile dispuse astfel încât
să permită transferul (pasarea) mingii către membrii unui alt grup. La tablă, profesorul va
scrie concepte relevante din tema zilei.
Posesorul mingii din fiecare grup va arunca (pasa) mingea către un membru al altui
grup. Cel care receptează mingea va trebui să formuleze o întrebare asociată unuia dintre
conceptele existente pe tablă pe care profesorul îl citește. Răspunsul va fi stabilit cu ajutorul
tuturor colegilor de grup. Mingea se plimbă între grupuri fără a se repeta elevii care prind
(sau aruncă) mingea, până la epuizarea termenilor de pe tablă; timpul pentru fiecare întrebare
este același, pentru fiecare participant.
3. Autobuzul
Toţi elevii se află într-un „autobuz”, iar fiecare dintre aceştia alege să coboare pe o
parte a autobuzului în funcţie de alegerea făcută. Organizarea activității presupune: 1. Pe
podeaua clasei sunt trasate două linii paralele (cu creta, din panglici, bandă adezivă etc.)
astfel încât toţi elevii să se poată poziţiona între acestea („în autobuz”); 2. Profesorul citeşte
elevilor o întrebare şi oferă două variante de răspuns pentru aceasta; 3. Elevii care aleg prima
variantă de răspuns „coboară din autobuz” pe partea dreaptă; 4. Elevii care aleg a doua
variantă de răspuns „coboară din autobuz” pe partea stângă; 5. Elevii care au ales „să coboare
corect” de cele mai multe ori preiau rolul profesorului;
Dintre efectele pozitive pe care le au aceste activităţi la nivelul elevilor cu dizabilități
pot fi enumerate: creşterea numărului de prieteni, experimentarea iniţiativelor în relaţiile
sociale, accesul mai larg la un curriculum general, dobândirea şi generalizarea
competenţelor, incluziune sporită în mediile viitoare, atingerea sporită a obiectivelor
planului individualizat de educaţie, identificarea modelelor de roluri pentru abilităţi
academice, sociale şi comportamentale, prietenii, pregătește toți elevii pentru viața adultă,
rezultatele academice mai mari, creşterea nivelului de coeziune al clasei, oferă posibilitate
de manifestare, experimentarea sentimentelor pozitive (bucuria).
Beneficiile incluziunii pentru elevii fără cerinţe educaţionale speciale sunt
următoarele: dezvoltarea prieteniilor semnificative, creșterea aprecierii și acceptarea
diferențelor individuale, înțelegerea și acceptarea sporită a diversității, respect pentru toți
oamenii, instrumentare pentru viața adultă într-o societate incluzivă, oportunități de a stăpâni
activități prin implicare directă, rezultatele academice crescute.
Potrivit Institutului de Cercetare a Incluziunii timpurii a copilului din Statele Unite
ale Americii (ECRII), părinții copiilor fără dizabilități care participă la programe incluzive
raportează schimbări pozitive în ceea ce privește încrederea copiilor, stima de sine și
înțelegerea diversității.
BIBLIOGRAFIE:
Robinson, Ken, 2014, Descoperă-ți Elementul, Editura Publica, București, 300 pagini;
Vrăsmas, Traian, 2015, Cerințele speciale și dizabilitatea în educație. O perspectivă internațională,
Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 250 pagini;
Wyman Kara, 2017, 4 Great Activities that Get Students Moving and Make Learning More Fun,
disponibil
la
http://education.cu-portland.edu/blog/teaching-strategies/activities-get-studentsmoving/
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STRATEGII DIDACTICE ADAPTATE
Prof. Florentina Mangri
Școala Gimnazială Nr. 1 Poarta Albă

Strategia didactică reunește sarcinile de învățare cu situațiile de învățare,
reprezentând un sistem complex și coerent de mijloace, metode, materiale și alte resurse
educaționale care vizează atingerea unor obiective.
Strategia este un scenariu complex, în care sunt implicați actorii predării – învățării,
obiectivele și metodele vizate.
Stilul de predare trebuie să fie apropiat de stilul de învățare. După o evaluare inițială
eficientă care ne permite să știm cum învață elevul, putem dirija procesul în funcție de
necesarul de cunoștințe. Sarcinile de lucru pot fi simplificate sau adaptate la nivelul elevului,
pot fi simplificate sau adaptate la nivelul elevului, pot fi împărțite în secvențe mai mici și
pot fi folosite fișe de lucru diferențiate.
Copiii cu CES (cerințe educative speciale) manifestă dificultăți de cunoaștere,
învățare, comunicare și interacțiune. Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie
permanent sub observație și implicați în diferite activități cu aplicabilitate practică.
În școală, copilul cu CES se simte respins de către colegi. Integrarea socială exprimă
atitudinea pozitivă a elevului față de școală și familie. Copiii CES nu sunt speciali în sine.
Ei au nevoie de abordare personalizată în ceea ce privește strategia folosită în educația lor.
Elevii care nu dețin modalități de învățare au rezultate școlare mai slabe, ceea ce duce
la o motivație scăzută de învățare, atitudine negativă față de școală și chiar abandon școlar.
Chiar dacă au potențial intelectual ridicat, nu știu să învețe și nu au rezultate școlare. Pentru
noi este foarte important sa identificăm și să folosim diferite strategii de învățare. Cadrele
didactice au obligația de a muta accentul pe tehnicile de învățare, pe metode și tehnici de
creativitate, de dezvoltare a informației și de identificare de noi semnificații.
Strategiile de învățare contribuie la dezvoltarea capacității elevilor de a sintetiza
informațiile, se refera la reguli, principii, proceduri folosite pentru a facilita procesul de
învățare. Ca dascăl putem utiliza cunoștințele dobândite anterior în vederea înțelegerii noilor
informații, putem grupa informațiile pe categorii, putem identifica o nouă structură a
informației. Nu întotdeauna repetiția este mama învățării și poate avea efecte negative
neașteptate.
Mnemotehnicile sau strategiile de memorare sprijină fixarea informațiilor si accesul
la cunoștințe. Mnemotehnica sau tehnica memorării artificiale caută să organizeze, într-un
sistem logic artificial, informațiile disparate, pe baza unor principii și procedee ce servesc la
reconstituirea și reproducerea lor precisă. Este vorba de variate sisteme de codificare
numerică sau alfabetică a diferitelor categorii de date sau cunoștințe, modalități de imaginare
a unor asociații, relații, transformări, utilizări sau aplicații. Mnemotehnicile presupun
strategii clare, bine definite, memorarea nu se mai face întâmplător, ci controlat, organizat
sistematic. Ne amintim foarte bine poveștile ascultate o singură dată în copilărie. Aceste
povești sunt reținute, deoarece, copiii aplică diferite mnemotehnici cum ar fi: interesul,
motivația, vizualizarea și implicarea.
Strategiile generale pentru îmbunătățirea performanțelor mnezice:
- Înțelegerea materialului de învățat este foarte importantă pentru ușurința redării
conținutului memorat. De exemplu: alcătuirea unei plante cu flori are la bază un
studiu organizat în sesiuni scurte și apropiate de timp, cum ar fi organele vegetative
și organele de înmulțire.
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Studierea consecutivă a două subiecte asemănătoare sau care au multe elemente în
comun. De exemplu: se poate crea o interferență de culori, structură și adaptare la
mediu.
Gruparea în secvențe cu sens a materialului. De exemplu: organele vegetative
îndeplinesc funcția de nutriție.
Folosirea unor metode de fixare a cunoștințelor, cum ar fi alcătuirea unor schițe
pentru îmbunătățirea performanțelor.
Se repetă informațiile din mijlocul materialului.
Se repetă materialul care trebuie reținut și după un interval mai mare de timp.
S-a stabilit că atunci când repeți imediat un nume, șansele de a-l reține sunt cu 37%
mai mari decât dacă nu îl repeți.
Când elevii au de reținut o listă mare de termeni, pot fi dirijați să-i grupeze după un
anumit criteriu: mediu de viață, forma corpului, culoarea, modul de hrănire.
Informațiile scrise se vor reține mult mai bine deoarece se pun în acțiune și mijloacele
chinestezice.
Metoda localizării sau topografică este una dintre cele mai vechi metode și nu
necesită un efort mare. Această metodă a fost descoperită încă din Grecia Antică de
Pitagora și de Simonides, iar Platon și Aristotel au folosit-o și au scris despre ea.
Principiul de bază: se imaginează corpul și se localizează imaginativ fiecare organ al
corpului și sunt stabilite relațiile dintre acestea și sistemul neuro-hormonal. Se
stabilesc relațiile dintre organe și comanda sistemului nervos. Se creează asociații
între organele dintr-un sistem și astfel în minte vor apărea instantaneu asocierile
create, fiecare funcționând apoi ca mediator pentru recuperarea celeilalte. Cu timpul
se instituie obișnuința de a folosi imaginația, realizând asocieri creative, interesante
și constatăm că elevii rețin mult mai ușor noțiunile.
Numerele reprezintă elementele cele mai greu de memorat, deoarece au un caracter
abstract. Mnemotehnicienți afirmă că: dacă poți ține minte numerele atunci poți ține
minte orice. Numerele se rețin mai bine dacă sunt citite cu voce tare decât dacă sunt
citite în gând, deoarece intervin articularea și ascultarea sunetelor, adică e memorie
auditivă. Unele numere sunt reținute ușor dacă sunt asociate cu diferite aspecte.

BIBLIOGRAFIE:
Verza F. – Introducerea în psihopedagogia specială și asistență socială, Editura Fundației Humanitas,
2002
Mureșan, P – Învățarea eficientă și rapidă, București, Editura Ceres, 1990
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METODE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DE CONSILIERE A
COPIILOR CU DEFICIT DE ATENŢIE ŞI HIPERACTIVITATE
Profesor psiholog, Camelia Marinescu
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța

Hiperactivitatea cu deficit de atenţie este o tulburare de comportament cu o foarte
mare incidenţă, ale cărei simptome definitorii sunt impulsivitatea, neatenţia şi
hiperactivitatea. Această tulburare debutează în copilărie şi persistă la un număr important de
persoane şi la vârsta adultă. Caracteristicile cele mai întâlnite la copiii, adolescenţii cu această
tulburare sunt: atenţie precară, nelinişte fizică, hiperactivitate, impulsivitate marcantă (spune
fără să se gândească), amânare excesivă sau permanentă în realizarea unor sarcini, blocaje la
începerea unei acţiuni. Pierderea unor obiecte se poate menţine până în viaţa adultă. De
asemenea prezintă abilităţi deficitare de planificare, organizare şi management al timpului,
tendinţa de a evita excesiv multe lucruri.
Scopul intervenţiei îl reprezintă sprijinul acordat copilului, adolescentului în a-şi
câştiga autocontrolul interior.
Obiectivul de la care se porneşte, îl reprezintă identificarea aspectelor pozitive
prezente în ADHD cu scopul echilibrării celor negative. Pe lângă aspectele mai sus
menţionate, copiii ce prezintă această tulburare au un deosebit potenţial concretizat în:
creativitate crescută, nivel crescut de energie, intuitivitate, tenacitate, căldură, atitudine
încrezătoare ( uneori exagerată), atitudine iertătoare, sensibilitate crescută, capacitate de a-şi
asuma riscuri prea mari, flexibilitate crescută, loialitate şi un simţ al umorului dezvoltat.
Ştiind toate acestea consilierul va căuta în spatele fiecărui punct slab să găsească capacitatea,
resursa pe care să o acceseze şi să o valorifice în cadrul intervenţiei. Toate aceste puncte forte
pot fi utilizate cu succes în cadrul programului de intervenţie.
De exemplu, ştiindu-se slaba lui capacitate de a-şi menţine atenţia în realizarea unei
sarcini, faptul că este uşor de distras, putem scoate la suprafaţă, accentua, capacitatea lui de
a monitoriza în permanenţă mediul ambiant. El vede, aude, simte, este în permanenţă cu
simţurile ascuţite, în alertă, gata să observe tot ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător.
Consilierul poate oferi copilului diverse experienţe astfel încât să-l facă conştient de acest
lucru. Dacă , în cadrul cabinetului, copilul este agitat, merge de la un obiect la altul, el îl poate
observa pentru un timp, după care îi încurajează comportamentul, conducându-i atenţia spre
ceea ce el face intr-un mod necritic. „Ce obiect îţi place cel mai mult în această încăpere?”
„Ce observi la acest obiect?” „Cum arată el?” „ Cum este alcătuit?” „La ce foloseşte acest
obiect?” „La ce altceva l-am mai putea utiliza?” „Dar tu ce crezi, îi mai putem găsi şi alte
utilizări?” „Dar despre acest obiect, ce spui?” Astfel, observând comportamentul copilului,
consilierul poate face câteva comentarii sau îi poate dresa acestuia câteva întrebări despre
obiectul care îi atrage atenţia , după care-l va încuraja să privească altceva. În acest fel i se
permite copilului să facă ceea ce face şi în același timp, consilierul îl încurajează şă
experimenteze mai mult într-un mod dirijat şi conştient.
O altă modalitate de lucru cu aceşti copiii o reprezintă utilizarea tehnicilor senzoriale.
Pentru stimularea sensibilităţii putem folosi exerciţii ce accesează pipăitul: pictatul cu
degetele, punerea obiectelor într-un sac şi ghicirea lor, descrierea texturii diferitelor suprafeţe,
modelarea în lut, mişcarea mâinilor prin nisip.
Pictatul cu degetele, reprezintă un joc apreciat de copiii în care se implică cu deosebită
plăcere şi interes. Este important să se ghideze această experienţă trăită de copil, pornindu-se
de la atingerea culorii până la realizarea transferului în experienţa de viaţă a copilului. „Ce
culoare este aceasta.?” „Ce simţi când atingi această culoare?” „Ce fel este această
atingere?” „Cum este textura acestei culori?”„Ce se întâmplă dacă atingem cu degetul
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această planşă?” „ Ce se întâmplă dacă atingem uşor, delcat?” „Cum altfel am mai putea
atinge foaia aceasta?” „Cum este această urmă a atingerii tale?” „Cu ce putem asemăna
această atingere ușoară?” „ Dar această atingere mai apăsată?”
Celelalte simţuri pot fi de asemenea antrenate în timpul şedinţelor de consiliere: văzul:
privitul unor tablouri cu multe detalii, ascultatul: pictatul în timp ce ascultă muzică, utilizarea
unor instrumente muzicale pentru a vedea care sunete sunt mai înalte sau mai joase, mai aspre
sau mai moi. gustul: copilul poate gusta ceva dulce şi ceva acru se poate discuta despre
gusturile preferate sau nu; poate gusta dintr-un fruct şi compara apoi cu un alt gust; mirosul :
mirosirea florilor, a fructelor, a ierbii.
Tehnicile corporale pot fi utilizate cu succes în consilierea elevilor cu această
tulburare. Rolul terapeutului este acela de a-i oferi copilului experienţe pentru a-l ajuta să-şi
conştientizeze corpul În acest sens foarte utile sunt jocurile de pantomimă, cu ajutorul cărora
copiii învaţă să exagereze mişcările diferitelor părţi ale corpului, pentru a recepţiona mesajul
acestora. Sunt de ajutor şi exerciţiile de mişcare corporală pe muzică dar şi exerciţiile de
relaxare şi exerciţiile de respiraţie.
Un alt obiectiv al intervenţiei este adecvarea capacităţii de a se focusa asupra
propriilor scopuri ş interese, după ce au învăţat să se accepte şi să se preţuiască. Ei învaţă în
cadrul terapiei să se poarte bine cu propria persoană, pentru a putea mai apoi să se poarte
bine şi cu ceilalţi. Acest concept de „preţuire a lor” este pentru mulţi o noutate, ei fiind
învăţaţi că este un act de egoism să se preţuiască pe ei. Astfel ei caută să fie preţuiţi de alţii
şi sunt dezamăgiţi când aceştia nu o fac .
Prima parte a acestui proces, de descoperire a lor, constă în scoaterea la suprafaţă a
celor mai neplăcute părţi ale lor, care de obicei sunt mesaje negative, introiectate, care au
fost absorbite de-a lungul timpului poate încă din mica copilărie. Copiii au tendinţa să se
identifice total cu aceste părţi negative. A conștientiza faptul că aceste părţi sunt doar un
aspect a ceea ce sunt ei de fapt, este ceva nou pentru copii. In continuare i se poate cere să
deseneze acea parte, să o modeleze în lut, plastilină, sa-i dea o formă materială, chiar
exagerată. Se iniţiază un dialog între copil şi „parte”, copilul exprimându-şi părerea critică
deseori agresivă. la adresa părţii. El îşi exteriorizează astfel agresivitatea , mobilizându-se
pentru următorul pas, care implică descoperirea unui element pozitiv, benefic pentru el.
Copilul îşi imaginează un personaj bun, poate un erou pozitiv preferat, care să constituie o
instanţă hrănitoare pentru sine şi care să-l ajute să-şi accepte partea mai puţin bună.
Acestea sunt doar o parte din metodele şi tehnicile pe care le putem utiliza în
activitatea de consiliere a acestor copiii.
BIBLIOGRAFIE:
Mitrofan, Iolanda (coord.),2014, Copii şi adolescenţi, probleme,tulburări, evaluare ţi intervenţie
psihoterapeutică, Editura SPER, Bucuresti,pag. 106.
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INCLUZIUNEA ȘCOLARĂ ȘI CULTIVAREA CARACTERULUI ÎN
MEDIUL EDUCAȚIONAL
Prof. Psiholog Cristina Mureșanu
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța

Incluziunea presupune integrarea copilului sau a persoanei cu deficiente în sistemul
educațional și în sistemul comunitar în ansamblul sau. Dezvoltarea educației incluzive se
dorește a fi o modalitate de realizare a atitudinilor și practicilor non-discriminatorii, a unei
societăți deschise și democratice. Acesta este motivul pentru care incluziunea reprezintă una
din principalele priorități ale reformei sociale care se derulează după 1990 în țara noastră.
Incluziunea școlară poate fi definită ca un ansamblu de măsuri luate în vederea
extinderii scopului și rolului școlii obișnuite, pentru a putea face față unei diversități mari de
elevi. Aceasta poate fi realizată în condițiile în care învățământul se adaptează cerințelor
copiilor astfel încât toți copiii să aibă posibilitatea de a învață împreună, indiferent de
dificultățile pe care le întâmpina aceștia.
Pentru ca incluziunea școlară să devină o realitate care să răspundă acelor aspecte
precizate anterior este necesară o restructurare a școlii sub toate aspectele. Putem vorbi de o
restructurare eficientă în măsura în care aceasta se realizează cu resurse umane, de timp și
materiale corespunzătoare, pe baza unei strategii coerente care să poată fi ajustată în raport
cu efectele pe termen scurt și mediu care apar în mediul educațional asfel încât obiectivul
general, acela de a asigura o educație eficientă pentru toți, să fie tangibil.
Incluziunea școlară implică o restructurare din punct de vedere curricular prin
elaborarea de programe analitice care să corespundă cerințelor tuturor copiilor în raport cu
posibilitățile reale de învățare, cu stilul și ritmul de învățare al fiecăruia. Adaptarea
strategiilor didactice la particularitățile fiecărui copil dar și organizarea învățării pe
principiile învățării active, participative, de cooperare și ajutor reciproc sunt condiții
esențiale în acest sens. Un alt principiu util este valorizarea socială a fiecărui copil,
acceptarea diversității și valorizarea acesteia.
O contribuție importantă în îmbunătățirea climatului educațional care să poată
susține această restructurare poate fi realizat prin sprijinirea socio-educativă a copiilor și
părinților, în vederea înțelegerii, practicării și aprecierii trăsăturilor pozitive de caracter. În
acest context propun implementarea unor programe și proiecte destinate cultivării
caracterului. Pe întreagă perioadă de viață a individului, caracterul se dezvoltă. În scoală
trebuie să i se ofere individului mediul propice pentru formarea trăsăturilor de caracter
pozitive. Caracterul bun este motivația interioară să faci ce este bine, în conformitate cu cele
mai înalte standarde de comportament, în orice situație.
Preocupați de dezvoltarea caracterului elevilor noștri, și nu numai, putem să pornim
de la 3 cuvinte ,,cheie”: evidențiază (definește fiecare trăsătură, pe înțelesul tuturor); pretinde
(făcând aplicații practice, ilustrând prin exemplul personal); apreciază (căutând permanent
moduri de a-i stimula pe ceilalți, lăudând caracterul mai mult decât reușita, lăudând în mod
public).
În continuare voi puncta câteva din metodele de educare ale caracterului.
Metoda exemplului constă în oferirea de modele de conduită pe care copilul urmează
să le imite, exemplul poate fi oferit copiilor pe două căi :calea directă,exemplul viu în care
modelul îl constituie adultul și calea indirectă, prin intermediul persoanelor si/sau a
personajelor din literaturii sau alte domenii care sunt reliefate ca modele pentru copii.
Metodă exercițiului constă în repetarea de către copii în practică zilnică a diferitelor
acțiuni în vederea formării unor deprinderi și obișnuințe de conduită morală. Este absolut
necesar să fie asigurate forme variate de repetare a unor acțiuni,organizarea acestor repetări
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în condiții reale de viață dar și în condiții de joc, mai ales prin prismă caracterului lui
accesibil și atractiv.
Convingerea ca si metoda de educare a caracterului se realizează prin
explicație,convorbire și discuții ocazionale. Prin această metodă se clarifica copiilor
cerințele regulilor de comportare civilizată, necesitatea respectării lor,precum și modul în
care trebuie să se aplice acestea. Se evită verbalismul excesiv, făcându-se apel la experiența
de viață a copilului.
Aprobarea și dezaprobarea sunt alte metode de educație morală ce constau în
aprecierea pozitivă sau negativă a unor fapte ale copiilor în vederea întăririi celor pozitive și
înlăturării celor negative. Aceste metode fac apel la afectivitatea copilului,la încrederea sa
în opiniile adulților,la răsunetul puternic pe care îl are exemplul acestora în viața copilului.
Formele de aprobare pot fi lauda sau recompensa sub diferite forme iar formele de
dezaprobare pot fi observația individual sau pedeapsă prin privarea unei dorințe,etc.
Utilizând oricare din metodele enunțate anterior dar si altele putem readuce in atenția
elevilor aprecierea si interesul pentru cultivarea unor trăsături de caracter precum
sinceritatea, ascultarea, blândețea, generozitatea, iertarea, hărnicia, bunătatea etc.
Școală incluzivă trebuie să recunoască și să reacționeze la diversele cerințe ale
copiilor, să armonizeze diferențele de învățare, diferențele între grade de reușită școlară, să
asigure o educație eficientă pentru toți. In acest context avantajele formării caracterului nu
vor întârzia să apară. Este vorba despre relații colegiale îmbunătățite, mediu de viață pozitiv,
școli mai sigure, familii mai puternice, comunități mai bune. Prin formarea caracterului,
cadrele didactice își pot ajuta elevii să-și atingă potențialul maxim.
Unii copii sunt precum nişte roabe: trebuie să fie împinşi.
Unii sunt precum bărcuţele trebuie să fie vâslite.
Unii sunt precum zmeiele:dacă nu le ţii strâns de sfoară vor zbura departe, sus.
Unii sunt precum pisicuţele:tare mulţumite când sunt mângâiate.
Unii sunt ca nişte remorci:folositoare numai când sunt trase
Unii sunt precum baloanele : tare uşor de vătămat de nu le mânuieşti cu grijă
Unii sunt mereu de nădejde şi gata să te ajute.
Este o chestiune de opinie. "
(autor necunoscut)
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METODE DE ÎNVĂȚARE A FIZICII LA COPII SUPRADOTAȚI
Prof. Anca Lăcrămioara Nicărel,
Prof. Lăcrămioara Liliana Druncea
Liceul Teoretic Murfatlar

Etimologia cuvântului “supradotat” este abil, dotat, superior dotată, înzestrat,
excepțional, precoce și capabil de performanțe înalte. Pentru prima dată termenul a fost
folosit de Lewis Terman cu sensul de “geniu”. După Maria- Liliana Stănescu caracteristicile
copilului supradotat sunt: inteligența, aptitudinile academic specifice, gândirea critică,
metamemoria, creativitatea, concepția despre sine, caracteristicile emoționale și cele fizice,
sociabilitatea, însușirile morale.1
Fizica (din cuvântul grec physikos: natural, din physis: natură) este știința care
studiază proprietățile și structura materiei, formele de mișcare ale acesteia, precum și
transformările lor reciproce.2
Pentru proiectarea procesului de predare-învățare-evaluare profesorul de fizica va
ține cont de: particularitățile individuale și de vârsta ale copiilor supradotați; domeniile de
interes ale copilului supradotat; domeniile spre care se manifestă aptitudinile sau talentul
copilului; consilierea permanenta a copilului supradotat si menținerea permanentă a unei
relații permanente cu familia.3
Vârsta la care facem referire în lucrarea de față este de 16- 18 ani a unui elev. Elevul
are o preocupare către matematică, fizică și chimie. De-a lungul timpului (2014- 2016) am
observat că acesta identifică, generalizează, analizează, aplică și raționalizează cu ușurință
noțiunile de fizică. Problemele pe care le întâmpină în studiul fizicii este creativitatea în
rezolvarea problemelor de fizică.
Creația, în abordarea psihologică, este conceptul care trimite la darul hărăzit omului
de a nu sta în loc, ci a duce lucrurile mai departe, de a se desăvârși pe sine, prin înțelepciune
și morală, de a crea valori umane care să dăinuie peste timp. Psihologia caută explicații ale
actului creator, descrie personalitatea creatoare, sugerează filoane temporar ascunse de
stimulare a creativității.4
Metodele de inovare pe care le-am aplicat în strategiile de predare și învățare sunt
precum „tools mind”, “mind map” și “problem- solving”.
Organizatorii grafici s-au aplicat pentru organizarea termenilor, factorilor și cauzeleefecte dintr-o problemă. De exemplu, hărțile conceptuale structurează cunoașterea unui
concept.5
Spirala definirii unui concept este un mijloc de deducere și argumentare a definirii
unui termen de fizică. 6

Maria- Liliana Stănescu, 2002, Instruirea diferențiată a elevilor supradotați, Editura Polirom,
București, p. 44-55
1

2

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fizic%C4%83

Gabriela Kelemen, Educational models adaptated to gifted children, “Originalan naučni rad”, 2009,
nr.15, p.272- 282
4
Eugenia Enăchescu, 2011, Învățarea continuă, Editura Universitară, București, p. 11- 20
5
Elena Joița (coordonator), Vali Ilie, Ecaterina Frăsineanu, Remus Mogonea, Florentina Mogonea,
Mihaela Popescu, Mihaela Popescu, Mihaela Ștefan, Cristea Bobilă, 2007, Formarea pedagogică a
profesorului, Editura Didactică Și Pedagogică, p. 146- 148
6
Elena Joița (coordonator), Vali Ilie, Ecaterina Frăsineanu, Remus Mogonea, Florentina Mogonea,
Mihaela Popescu, Mihaela Popescu, Mihaela Ștefan, Cristea Bobilă, 2007, Formarea pedagogică a
profesorului, Editura Didactică Și Pedagogică, p. 160- 161
3
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Diagrama Venn a conceptelor constă în utilizarea reprezentărilor a două sau mai
multe cercuri pentru a evidenția asemănările (intersecțiile) și deosebirile dintre diverse seturi
de informații.7
Predarea și învățarea fizicii se realizează diferențiat pentru elevii dotați în funcție de
particularitățile și aptitudinilor elevilor. Învățarea se efectuează prin cooperarea elevilor.
Aceste metode se aplică și în studiul fizicii pentru elevii cu un intelect normal pentru
înțelegerea termenilor și în analiza fenomenelor fizice.
Reușita elevilor supradotați este un scop comun atât pentru elevi cât și pentru
profesori. Termenul de reușită de estompează treptat, neavând un corespondent viabil,
obiectivat în anume rezultate sau produse ale activității măsurabile, cum sunt notele în
învățământul școlar. Reușita exprimă mai mult o stare, trăire subiectivă din partea celui careși atinge convenabil obiectivele anticipate pentru sine, resimțind mulțumire, satisfacție,
împlinire profesională, în absența unor criterii standardizate.8

BIBLIOGRAFIE:
Eugenia Enăchescu, 2011, Învățarea continuă, Editura Universitară, București, p. 11- 20
Joița Elena (coordonator), Vali Ilie, Ecaterina Frăsineanu, Remus Mogonea, Florentina Mogonea,
Mihaela Popescu, Mihaela Popescu, Mihaela Ștefan, Cristea Bobilă, 2007, Formarea pedagogică a
profesorului, Editura Didactică și Pedagogică, 146- 148; 160- 161; 224- 225
Kelemen Gabriela, Educational models adaptated to gifted children, “Originalan naučni rad”, 2009,
nr.15, p.272- 282
Stănescu Maria- Liliana, 2002, Instruirea diferentiata a elevilor supradotati, Editura Polirom,
Bucuretiști, p. 44-55
Web Links
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fizic%C4%83

7
8

Ibid, p. 224- 225
Eugenia Enăchescu, 2011, Învățarea continuă, Editura Universitară, București, p. 117

29

PROIECT DE LECŢIE ADAPTAT PENTRU ELEVII CU CES
Profesor psiholog Elena Ştefania Onciul
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Liceul Teoretic G.E. Palade, Constanţa

Disciplina : Psihologie
Clasa: a X-a
Titlul lecției: Gândirea
Obiectivele – La sfârșitul orei, majoritatea elevii cu CES vor fi capabili să:
O1. Să definească corect conceptul de „gândire”;
O2. Să enumere minim trei caracteristici ale gândirii;
O3. Să explice cele cinci operaţii ale gândirii;
O4. Să exemplifice operaţiile gândirii.
Descrieţi pe scurt activitatea din cadrul proiectului didactic –
Profesorul va:
 Verifica cunoştinţele dobândite anterior cu privire la tema lecţiei „Reprezentarea”.
 Lansa următoarea afirmaţie pentru a fi discutată. „Se consideră că atunci când
învăţăm, când dăm un sfat cuiva, noi gândim”. Cere elevilor să argumenteze
afirmaţia.
 Scrie titlul lecţiei pe tablă: „Gândirea – definiţie, caracteristici, operaţiile
fundamentale ale gândirii”, precum şi conţinutul lecţiei:
 Definiţie
 Caracteristicile gândii
 Operaţiile gândirii
 Împărţii elevilor fişa de lucru nr.1. Pentru a defini gândirea va face un exerciţiu cu
elevii.
 Prezenta caracteristicile gândirii prin comparaţie cu percepţia, utilizând sensurile
contextelor analizate la începutul lecţiei în care apare cuvântul „gândire”, precum şi
cunoştinţele elevilor dobândite până acum despre percepţie. Voi exemplifica fiecare
caracteristică.
 Anunţa operaţiile fundamentale ale gândirii: ele sunt analiza, sinteza, comparaţia,
abstractizarea, concretizarea, particularizarea şi generalizarea.
 Prezenta elevilor operaţiile gândirii şi va desfăşura câteva exerciţii din fişa de lucru
nr.2. Pe fişa de lucru sunt exerciţii pentru fiecare operaţie fundamentală a gândirii.
Astfel, învăţarea prin descoperire şi problematizarea, va ajuta la definirea, explicarea
şi exemplificarea operaţiilor gândirii.
 Realiza fixarea noţiunilor noi completând aritmogriful desenat la tablă.
 Mulţumi elevilor pentru participarea activă. Voi face aprecieri colective şi
individuale. Voi nota elevii care au participat activ cu stimulentele stabilite la
începutul anului şcolar.
Descrieţi pe scurt elevul care anticipaţi că va avea nevoie de adaptarea activităţii:
 Transcrie de pe tablă, lacunar şi slab inteligibil
 Se orientează în spaţiul foii de hârtie
 Ia rareori iniţiativă şi vrea să-şi exprime opinia
 Comunicarea verbală cuprinde : îndeplineşte instrucţiunile verbale simple şi
rareori mai complexe, deseori răspunde la întrebări după o perioadă de latenţă
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-

-

foarte mare (câteva minute), foarte rar pune întrebări, este reţinut şi lent în
conversaţie
 Îşi planifică activitatea cu ajutorul mamei, cu prompt şi control al adultului acasă,
la şcoală cu ajutorul profesorilor, în timpul sarcinilor şcolare din ora de curs
 Achiziţiile pe care le are:
cognitiv: citeşte, scrie , calculează operaţii simple cu ritm greoi , lent, MSD –nivel
mediu, MLD – nivel slab, deficitară, raţionament analitic slab, capacitate slabă de
descoperii reguli şi a de utiliza reguli pentru a rezolva probleme de raţionament, extrage
slab concluziile corecte pornind de la diferite afirmaţii, procesarea informaţiei - nivel
mediu,
afectiv: este emotiv, uşor peste prag îngrijorat, timid, ruşinos - nivel media populaţiei
– în abilitatea de a menţine echilibrul emoţional şi în situaţii de stres fără a prezenta
manifestări extreme şi neconcordante cu situaţia,

Am folosit cele 9 tipuri de adaptare curriculară pentru a identifica moduri de adaptare sau
acomodare a activității în beneficiul elevului cu nevoi speciale.
9 TIPURI DE ADAPTARE CURRICULARĂ
TIMP *
NIVELUL DE SUPORT *
CANTITATE * 
Timp mai mult pentru a Cresc nivelul asistenţei
O1. Să explice situaţi în care transcrie schema lecţiei de personale pentru a-l focusa
pe elev asupra sarcinilor
a folosit acest proces psihic la tablă
individuale sau pentru a
„gândirea”;
Din
Fişa
nr.
1
din
5
cerinţe
întări sau a prompta
O2. Să enumere minim trei
elevul va realiza doar 3 care folosirea
abilităţilor
operaţii ale gândirii;
sunt
mai
simple
(cerinţa
1,
2
specifice.
O3. Să exemplifice cel puţin
şi 5)
Dezvolt relaţia adult-elev;
o operaţie a gândirii.
folosind spaţiul fizic şi
Din fişa nr. 2 va rezolva mediul cât mai aproape de
doar sarcina 1 şi 3, adică catedră.
doar operaţiile de analiză şi Desemnez, pe rând colegii
comparaţie, astfel că la de studiu (peer to peer),
finalul lecţiei elevul să asistenţii de profesor, colegi
atingă şi obiectivul 3.
meditatori. Specific cum să
interacţioneze cu elevul sau
cum să structureze mediul –
să mute banca elevului
strategic şi eficient lucrului
în echipă, în colaborare.
INVESTIŢIE *
RANDAMENT
DIFICULTATE * 
Folosesc suport vizual,
măresc
dimensiunea
scrisului, în ambele fişe,
Planific mai multe exemple
concrete – vezi fişa:
Completează aici: L M M
Corectează
formula:
5+5+5=550
Completează orice aici:

Simplific
sarcinile
indicațiile
sarcinilor;
schimb regulile pe măsura
nevoilor elevului.
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În loc de a răspunde
întrebărilor în scris, pe fişă,
permiteţi un răspuns verbal;
folosiţi
o
carte
de
comunicare pentru unii
elevi, permit elevilor să îmi
arate cunoștințele folosind
materiale concrete.

Desenează un pătrat cu trei
linii
Asigur activităţi practice –
vin cu maşinile concrete de
jucărie, Plasez elevul în
grupe de lucru, Fixez ,
reactualizez concepte cheie
anterior lecţiei.
PARTICIPARE *
ALTERNAŢI
OBIECTIVELE * 

CURRICULUM
SUBSTITUT
(CURRICULUM
FUNCȚIONAL) 
NU ESTE CAZUL !
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STRUCTURA ŞI ROLUL ECHIPEI PLURIDISCIPLINARE ÎN
ŞCOALA INCLUZIVĂ
Prof. Valentina Sandu
C.J.R.A.E Constanţa – Liceul Teoretic Murfatlar

,,Copiii au dreptul la o educaţie de calitate care să le asigure egalitatea de şanse şi
dezvoltarea personalităţii lor. Ei au dreptul la învăţământ primar obligatoriu şi gratuit, la
asigurarea accesului la liceu şi facultate, la servicii de informare şi orientare şcolară şi
profesională.”( Art. 28, 29 din Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului).
Incluziunea şcolară este procesul de adaptare a mediului de învăţare din şcolile publice
obişnuite la particularităţile individuale de învăţare ale fiecărui copil, implicit ale copiilor
consideraţi ca având cerinţe educative speciale, cu scopul de a oferi condiţiile favorabile în
care fiecare copil să se dezvolte armonios, conform potenţialului propriu.
Cerinţele educative speciale reprezintă acele nevoi speciale faţă de educaţie care pot fi
determinate de diferite tipuri de dizabilităţi, de dificultăţi de învăţare, de tulburări
comportamentale, de dificultăţi de adaptare şi de integrare în mediul şcolar, precum şi de
apartenenţa la un mediu socio-economic şi cultural defavorizat.
În şcoala incluzivă, educaţia copiilor cu cerinţe educative speciale are ca obiectiv să
dezvolte potenţialul fizic şi psihic pe care îl au aceşti copii prin:
- dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice care să-i apropie cât mai mult de copii normal
dezvoltaţi;
- parcurgerea unor programe cu rol de corectare şi de recuperare;
- dezvoltarea compensatorie a unor funcţii care să le suplinească pe cele deficitare;
- crearea unui climat afectiv favorabil motivaţiei pentru activitate şi învăţare;
- dezvoltarea unor abilităţi de comunicare şi relaţionare cu cei din jur;
- formarea de deprinderi cu caracter profesional şi de exercitare a unor activităţi
cotidiene;
- dezvoltarea comportamentelor de adaptare la mediu şi a unei personalităţi
armonioase.
Pregătirea psihopedagogică a cadrelor didactice cuprinde cunoştinţe de psihologie,
pedagogie, metodică, precum și un ansamblu de deprinderi şi priceperi practice necesare
pentru desfăşurarea acestui tip de acţiune de integrare, dar pentru o abordare complexă a
unei probleme mai grave ale elevului, inclusiv când e vorba de integrarea școlară a unui copil
cu dizabilități( cu certificat de handicap sau fără) sau a unui caz social este necesar ca
profesorii diriginţi şi cadrele didactice care lucrează cu aceşti elevi să colaboreze cu ceilalţi
profesioniști care sprijină elevul pe perioada şcolarităţii. Se formează astfel, la nivelul
fiecărei unităţi şcolare o echipă pluridisciplinară alcătuită din specialişti din diverse arii
curriculare: profesori, profesor diriginte/educator/învăţător, consilier şcolar, profesor de
sprijin, profesor logoped, mediator şcolar.
,,Această echipă poate fi extinsă dacă este necesar, prin solicitarea colaborării unor
specialişti din afara sistemului de învăţământ: medici de familie și medici specialiști,
asistenți sociali pentru cazurile sociale, asistenți maternali cu rol de tutori legali, polițiști,
judecători sau alți profesioniști.” (Gherguţ Alois, 2006, pag. 21)
În echipa pluridisciplinară, activitatea de colaborare și cooperare este planificată şi
organizată pentru adaptarea programelor în funcție de nevoile copilului și ale familiei sale.
Prin colaborarea cadrelor didactice cu alți profesioniști se pot împărtăşi informaţii, se
pot compara date şi soluţii diferite, se oferă şi se analizează alternative, creşte gradul de
obiectivitate în alegerea unei soluţii de remediere/rezolvare a situaţiei problemă.
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Echipa analizează fiecare caz din perspectivă educaţională, socială, medicală şi
stabileşte dacă situaţia se poate rezolva în şcoală sau este necesară orientarea familiei spre
SEOSP (Serviciul de Orientare Şcolară şi Profesională), în vederea obţinerii certificatului
de orientare şcolară şi profesională.
Întâlnirile echipei pluridisciplinare au scopul de a realiza şi de a aplica un plan de
intervenţie personalizat ce va conţine menţionarea acţiunilor care se impun, obiectivele
acestora, desemnarea responsabilităţilor, alegerea mijloacelor de aplicare, planificarea
timpului de rezolvare şi a întâlnirii următoare.
La finalizarea intervenţiei, se realizează un raport în care se menţionează etapele
intervenţiei realizate şi în ce măsură au fost atinse obiectivele propuse iniţial.
Pentru reuşita intervenţiei este foarte important ca familia elevului să participe activ la
identificarea soluţiei optime a problemei şi la aplicarea măsurilor de remediere /rezolvare a
situaţiei.

BIBLIOGRAFIE:
Alois, Gherguţ, 2006 – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi
incluzive în educaţie, Editura Polirom, Iaşi, 256 pagini
Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului - adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor
Unite la 20 noiembrie 1989
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UTILIZAREA METODELOR ACTIV – PARTICIPATIVE ÎN
MUNCA CU DEFICIENTUL MINTAL
Laurenţia Stan - Şcoala Specială nr.1 Constanţa
Otei Turchean- Școala Gimnazială nr.40 Aurel Vlaicu Constanța

Învăţarea este un act personal şi cere participare personală. Cerinţa esenţială a
învăţării eficiente este aceea a implicării active a celui care învaţă în actul de învăţare.
Ceea ce este definitoriu pentru metodele activ-participative este capacitatea acestora
de stimulare a participării depline, fizice şi psihice, individuale şi colective a elevilor în
procesul învăţării, de a lega trup şi suflet elevul de ceea ce face.
Ce înseamnă metode activ-participative?
toate acele metode care sunt capabile să mobilizeze energiile elevului, să-i
concentreze atenţia, să-l facă să urmărească cu interes şi curiozitate lecţia, să-i câştige
adeziunea logică şi afectivă faţă de cele nou-învăţate; care-l îndeamnă să-şi pună în joc
imaginaţia, înţelegerea, puterea de anticipare, memoria;
metodele care pun accentul pe procesele de cunoaştere (învăţare) şi nu pe produsele
cunoaşterii;
metodele care ajută elevul să caute, să cerceteze, să găsească singur cunoştinţele pe
care urmează să şi le însuşească, să afle singur soluţii la probleme;
metodele care pun mai mult accentul pe cunoaşterea operaţională, pe învăţarea prin
acţiune, pe manipularea, în plan manual şi mental, a obiectelor, acţiunilor;
metodele de interacţiune colectivă, între cei care învaţă; metodele care atrag elevii la
discuţii colective şi cooperare colegială intensă;
metodele care aduc elevii în contact nemijlocit cu situaţiile de viaţă reală, cu
probleme concrete ale vieţii.
Toate procesele si funcţiile psihice ale elevului, gândirea, imaginaţia, memoria
împreună cu trăsăturile de caracter sunt combinate şi puse în acţiune cu succes prin utilizarea
metodelor activ-participative în actul didactic. Elevii cu nevoi speciale, mai ales cei cu
deficienţe mintale, pot beneficia în mare măsură de aplicarea strategiilor active-participative
deoarece acestea:
încurajează manipularea concretă si nemijlocită a obiectelor si formarea de
reprezentări şi cunoștinţe cât mai precise si solide;
sunt accesibile pentru ei, datorită caracterului lor preponderent acţional;
facilitează menţinerea atenţiei prin caracterul lor ludic si activ;
implică antrenarea si aprecierea cunoștințelor anterioare ale elevilor, exploatarea
acestora în situații concrete, fixarea si dezvoltarea lor continuă – elevii pleacă cu ideea că
ştiau deja o parte din lecţie;
întăresc încrederea în sine, în posibilităţile proprii de a acţiona eficient – mai ales
metode gen Brainstorming;
dezvoltă capacitatea de autocontrol si toleranţa la frustrare, care la aceşti elevi sunt
adesea limitate;
stimulează dezvoltarea abilităţilor de interacţiune socială;
favorizează depăşirea dificultăţilor si tulburărilor de învăţare, foarte frecvente la
aceşti elevi, prin sprijinul reciproc acordat în lucrul în echipă.
Exemple de modalităţi de aplicare a metodelor activ-participative:

“R.A.I. (Răspunde, aruncă, întreabă)”- Matematică, clasa a III-a, Tema:
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20 cu trecere peste ordin.
Profesorul specifică iniţial tipul de exerciţii folosite în joc şi apoi întreabă cât fac
10+1, după care aruncă un ghem de lână unui copil. Acesta calculează şi dă răspunsul corect.
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Copilul întreabă (ajutat de profesor , la nevoie) cât fac 10 şi aruncă ghemul altuia. Jocul se
termină atunci când s-a ajuns la exerciţiul 10+9.

“Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat” este o metodă prin care se trece în revistă ceea
ce ştiu deja elevii despre o anume temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă
găsirea răspunsurilor în lecţie.
Limba română, clasa a IV-a, Tema: Atributul
Metoda a fost simplificată la maxim şi momentele bine delimitate datorită
posibilităţilor reduse ale elevilor cu deficienţă mintală de a se orienta în sarcinile primite.
Metoda va fi precedată de un moment de reactualizare a cunoştinţelor predate anterior. Copiii
vor lucra pe trei tabele în funcţie de momentele lecţiei (Anexele 1, 2 şi 3). La sfârşitul lecţiei
elevii vor lipi pe o foaie A4 toate cele trei tabele completate (Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat)
şi vor face o scurtă discuţie pe marginea lor. Pe tot parcursul lecţiei elevii vor fi sprijiniţi cu
material concret-intuitiv având în vedere posibilităţile minime de abstractizare ale
deficientului mintal. O altă modalitate de utilizare a acestei metode ar putea fi aceea a
prezentării celor trei tabele de la începutul lecţiei pe o foaie A4 şi fiecare dintre tabele să
aibă o altă culoare de fond pentru o mai bună orientare în sarcină.

“Cadranul” este o metodă de rezumare şi sintetizare a unui conţinut informaţional
solicitând implicarea elevilor în înţelegerea acestuia. :
Exemplu: Matematică, clasa a III-a, Tema: Exerciţii şi probleme cu numere de la 0 la 20.
Recapitulare
La “Evaluarea cunoştinţelor” copiii vor fi solicitaţi să compună o problemă prin
completarea unui tabel (cadran) de pe o planşă (Anexa 4). Copiii vor lucra în patru grupe şi
fiecare grupă va completa câte un cadran. Reprezentantul fiecărei grupe va scrie răspunsul
pe o planşă.

“Brainstorming” sau “furtună în creier” este o metodă de lucru care se bazează
pe asaltul de idei pe care îl provoacă o anumită temă. Exemplu: Științe, clasa a III-a, Tema
“Primăvara”
Se va completa o planşă care are în mijloc cuvântul primăvara cu tot ceea ce ştiu
copiii despre acest anotimp-lunile, sărbătorile, vestitorii, munca oamenilor (Anexa 5). Se vor
folosi multe imagini şi întrebări ajutătoare.
În concluzie, un profesor care foloseşte metodele interactive ar trebui să fie:
un sfătuitor care îşi ajută copiii în rezolvarea problemelor şi care îî motivează ca să
îşi prezinte propriul punct de vedere,
un animator care iniţiază metode şi le explică elevilor sarcinile pe care le au de
îndeplinit,
un ascultător şi un observator activ,
un participant la actul de învăţare al copiilor,
un regizor care modifică scenariul lecţiei dacă situaţia o cere.
Fiecare dintre metodele activ-participative înregistrează avantaje şi dezavantaje. Important
este momentul ales pentru aplicarea lor. Profesorul care desfăşoară activităţi cu elevii cu
deficienţe mintale va folosi cât mai multe indicaţii simple, obiecte concrete pe care copilul
să le simtă şi să le mânuiască. Cerinţele trebuie să fie clare şi cât mai simple, adaptate
posibilităţilor limitate de abstractizare ale copiilor cu deficienţă mintală. Depinde de
imaginaţia fiecăruia dintre noi să aplicăm cu maxim de efect metode activ-participative.
BIBLIOGRAFIE:
Gherguţ Alois – Sinteze de psihopedagogie specială, editura Polirom, Iaşi 2007;
Radu Gheorghe – Psihologie scolară, editura Fundatiei Humanitas, Bucureşti 2002;
Vraşmas Ecaterina – Dificultăţile de invăţare, editura Integral, Bucureşti 2007;
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JOCUL DIDACTIC - ȘCOALA INCLUZIVĂ
Profesor Sanda Camelia Stîngă
Colegiul Agricol Poarta Albă

Şcoala incluzivă devine o şcoală deschisă tuturor, o şcoală prietenoasă, flexibilă, o
şcoală care abordează procesul de predare - învăţare - evaluare într-un mod dinamic şi
atractiv, o şcoală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un
factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăţilor legate de
apartenenţa la un anumit mediu şi la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri
din interiorul unei comunităţi.
Pentru cadrul didactic, unul dintre cele mai importante aspecte ar fi nevoia sa de
adaptare la necesităţile copiilor, oricare ar fi acele necesităţi şi oricare ar fi copiii, fie că sunt
copii cu CES, fie că pur şi simplu sunt copii cu un ritm mai lent de învăţare. Cel mai
important aspect avut în vedere ar fi că predarea în cadrul diversităţii să implice predarea
pentru fiecare individ în parte. Este necesar să ţinem cont de interesele fiecărui elev, de
experienţele şi ţelurile lui. Respectarea acestei necesităţi reprezintă un pas important în
educaţia elevilor şi integrarea lor în societate, după terminarea studiilor.
Predarea la elevii cu nevoi speciale solicită aceleaşi strategii şi practici ca şi predarea
la orice alt tip de clasă. Cu alte cuvinte, o bună metodă de predare în general va fi o bună
metodă de predare şi pentru elevii cu nevoi speciale. Toţi elevii au dreptul să aştepte de la
învăţământ cele mai bune şi eficiente metode, iar elevii cu CES nu trebuie să fie exceptaţi.
Pentru aceştia din urmă, elaborăm P.I.P.
Planurile de Intervenţie Personalizate se elaborează conform cerinţelor educative
speciale ale elevilor. Se bazează pe o strategie de învăţare în paşi mici cu obiectivele cât mai
precise, măsurabile, realiste, temporal delimitate şi aprobate de părinte, şcoală şi elev.
Pentru transmiterea cunoştinţelor utilizăm multe modalităţi, cea mai convenabilă fiind jocul.
S-a dovedit o metodă eficientă şi antrenantă. Mişcarea, întrecerea, surpriza, regulile,
sarcinile jocului le-au creat stări emoţionale, le-au întreţinut interesul pe tot parcursul
activităţii. Se poate aplica această modalitate la majoritatea obiectelor de învăţământ.
La Comunicare , pentru învăţarea literelor alfabetului, jocurile didactice i-au ajutat
atât la fixare, cât şi la etalarea cunoştinţelor dobândite etapă cu etapă. Notez câteva nume de
jocuri didactice utilizate: „La magazinul de litere”, ,,Trenul literelor’’, ,,Trenul silabelor’’,
,,Jocul silabelor duble’’, „Ce lipseşte”.
La Matematică, jucându-se cu cifrele, copilul cu CES a participat vioi la cerinţe
însuşindu-şi corect atât numeraţia, cât şi cunoaşterea cifrelor în concentrul 0–5. Exemple de
jocuri didactice folosite: „Uneşte cifrele şi spune ce obţii!”, „Calculăm şi colorăm!”, „Cel
mai bun matematician”, „Trăistuţa fermecată”, „Spune-mi ce-ai greşit?”, „Ghici, ghici!”,
„Stop!”, „Numără şi desenează”, „Câţi porumbei?”. Detaliem jocul „Stop!”.
La Consiliere şi orientare, prin joc am urmărit integrarea copiilor în colectiv.
Exemplificăm cu jocul „Plicul cu fapte bune”. Ca obiective am urmărit: valorizarea faptelor
prosociale, creşterea încrederii în sine, evidenţierea calităţilor personale.
Folosind jocurile şi exerciţiile am urmărit captarea atenţiei, exersarea memoriei, buna
relaţionare, exprimarea liberă a sentimentelor cu o mimică şi gestică adecvate, cunoaşterea,
autocunoaşterea, corectarea ieşirilor negative şi observarea percepţiei sociale a copiilor.
Această formă de activitate dezvoltă capacităţile de comunicare şi de colaborare,
spiritul de iniţiativă şi de emulaţie. Fiecărui membru al grupei i se oferă posibilitatea de aşi expune liber părerea, câştigând astfel încrederea în sine, devenind util grupului.
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Elevul cu CES îşi formează anumite deprinderi de comportament, se formează pentru
viaţă. Colectivul de elevi se sudează, prind contur unele sentimente pozitive: respect,
ajutorare, sacrificiu, dăruire, împlinire.
Astfel, elevii cu deficienţe, învaţă să accepte părerile colegilor, să contribuie personal
la succesul grupului, să se bucure de reuşita grupei, să depăşească dificultăţile întâlnite, săşi asume responsabilitatea, să se integreze colectivului de elevi din care face parte. Şcoala
incluzivă se referă în sens restrâns la integrarea tuturor copiilor, indiferent de capacităţile şi
competenţele de adaptare şi deci de învăţare, într-o formă de şcoală. În sens larg, ea înseamnă
preocuparea pentru ca fiecare copil să fie sprijinit şi să se lucreze în beneficiul învăţării
tuturor. Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare şi pentru că
fiecare aduce cu sine în procesul complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un stil de
învăţare, un model social, o interacţiune specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un
context cultural căruia îi aparţine.

BILIOGRAFIE:
Gherguţ, Alois, 2006, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale-strategii diferenţiate şi
incluzive în educaţie, Editura Polirom , Bucureşti
Verza,F, 2002, ,,Introducerea în psihopedagogia specială şi asistenţa socială”, Editura Fundatiei
Humanitas
Voiculescu, Elisabeta, 2003, ,,Pedagogie preşcolară”, Editura Aramis, Bucureşti
Vrăjmaş, Ecaterina, 2004, ,,Introducerea în educaţia cerinţelor speciale, Editura Cedis, Bucureşti
Vrăjmaş, Traian, 2001, ,,Învățământul integrat şi/sau incluziv”, Editura Aramis, Bucureşti
Weihs , T.J, 1998,“Copilul cu nevoi speciale”, Editura Triade, Cluj Napoca
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METODE INTERACTIVE ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ
Profesor învățământ primar Ortanza Stîngă,
Colegiul Agricol Poarta Albă
Profesor Psiholog Laura Elena Secu,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța

Într-o lume perfectă deficienţa nu reprezintă un impediment, o lipsă, ci doar o altă
faţă a normalităţii. Deseori comunitatea tinde să-i marginalizeze pe cei care sunt altfel.
Persoanele cu deficienţe suferă nu atât din cauza deficienţei, cât din cauza atitudinii pe care
cei din jur o au faţă de ea. Nu este suficient să spunem că au aceleaşi drepturi, ci ar fi bine
să le oferim şi aceleaşi şanse la integrarea în societate. Dacă persoanele cu dizabilităţi se
străduiesc să ţină pasul cu societatea, cea din urmă, la rândul ei, ar trebui să le ofere şansa
de a evolua cât mai aproape de normal sub aspect fizic, psihic, personal, profesional.
Într-o şcoală a diversităţii, educaţia trebuie să pună accentul nu numai pe împărtăşirea unor
noi modele de socializare şi de percepţie a propriei persoane, ci şi să faciliteze acceptarea
unor diverse moduri de viaţă, situaţii, puncte de vedere, etc.
Învățarea la copiii cu cerințe educaționale speciale (CES), ca proces de achiziție de
noi cunoștințe și de formare de capacități cognitive, este mult mai eficientă dacă se realizează
în grupuri mici, dacă este activ-participativă, accentuând cooperarea, parteneriatul si
implicarea personală maxim posibilă.
În cadrul activităților de terapie educațională, un loc aparte îl ocupă conceptul de joc
didactic. Jocul didactic constituie o formă de activitate prin care se rezolvă una sau mai multe
sarcini didactice prin îmbinarea tehnicilor de realizare a acestor sarcini cu elementul de joc.
Jocurile devin metode de instruire în cazul în care ele sunt organizate și se succed conform
logicii cunoașterii și învățării. Jocul reprezintă pentru copiii cu crințe educaționale speciale
o modalitate de a-și exprima propriile capacități. Prin joc, copilul capătă informații despre
lumea în care trăiește, intră în contact cu oamenii și cu obiectele din mediul înconjurător și
învață să se orienteze în spațiu și timp. În timpul jocului, copilul vine în contact cu alți copii
sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter social. Folosirea jocului didactic în procesul
instructiv-educativ îl face pe elevul deficient să înveţe cu plăcere, să devină interesat de
activitatea pe care o desfăşoară. Copilul nu face bine decât ceea ce îi place să facă (valabil
şi la adult). Dacă lipseşte acestă motivaţie, va lipsi şi o bună parte din atenţia necesară
învăţării.
Dezvoltarea abilităților sociale și emoționale ale elevilor cu CES poate fi realizată
prin activități ce stimulează comunicarea, intercunoașterea, autodezvăluirea. Vom trece în
revistă câteva exemple de astfel de activități, utile în activitatea cadrelor didactice care au la
clasă elevi cu CES.
“Ne lăudăm prin desene” este un joc care prin desenarea propriei persoane se scot în
evidență calitățile personale. Acesta joc poate fi util în mod special pentru elevii care se
exprimă verbal cu dificultate., „Cartea mea de vizită” , un alt asemenea joc, presupune
realizarea de către participanți a propriilor cărți de vizită, forma și conținutul să scoată în
evidență calitățile personale.
O altă tehnică este ,,Desenul grupului. Aceasta contribuie la facilitarea libertății de
manifestare, reducerea anxietăților, eliminarea inhibițiilor, descărcarea tensiunilor,
Realizarea unui contact verbal și nonverbal între membrii grupului, antrenarea răbdării și
acceptarea regulilor de grup, cunoașterea copilului și a abilităților de interacțiune în grup,
încurajarea exprimării sentimentelor atât prin desen cât și prin povestirea desenului.
Instrucțiunile pe care le dăm grupului sunt următoarele: ”Aveți în fața voastră o coală mare
de hârtie. Fiecare dintre voi își poate alege un loc pe această coală. Este bine să vă alegeți
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locul în așa fel încât să-i lăsați și colegului de lângă voi un loc la fel de mare ca și al vostru.
Fiecare poate desena ce dorește. Important este să aveți răbdare și să utilizați spațiul pe
care l-ați ales. Aveți alături culorile, trei cutii de creioane colorate, le puteți folosi. Dacă
aveți nevoie mai mulți de aceeași culoare, o veți folosi pe rând în ordinea pe care o veți
stabili împreună.”. După ce fiecare copil și-a terminat desenul este bine să povestească ce a
desenat. Ceilalți îl vor asculta și îl vor ajuta dacă va fi nevoie. În final, toți copiii, în grup,
vor da un nume acestui desen. Își pot denumi separat propriul desen, scriindu-ți numele în
dreptul lui, iar în final vor ajunge la un acord privind denumirea întregului desen. În timpul
aplicării acestui exercițiu se observă care sunt relațiile în cadrul grupului. Dacă se ajută între
ei, dacă-și respectă colegii, dacă au răbdare până le vine rândul la o anumită culoare și, mai
ales, dacă încearcă să deseneze în spațiul colegilor de grup.
Prin tehnica ,,Grupurile zumzăitoare” elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru
persoane pentru a le permite si celor mai timizi să-şi exprime opiniile. Rezultatele muncii în
echipă vor fi prezentate de un singur elev, fără a se nominaliza elevii care au avut o anumită
idee. La început prezentarea o vor face elevii care nu au probleme de comunicare. Pe măsură
ce elevii se vor familiariza cu această tehnică, sarcina prezentării rezultatelor finale va reveni
si celor mai timizi. O altă tehnica este ,,Obiecte găsite”. Aceasta produce amuzament şi
energie, contribuind la dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi negociere. Se va cere
elevilor ca timp de câteva minute să iasă din clasă şi să revină aducând cu sine un obiect pe
care l-au găsit în afara clasei. Ei au sarcina de a prezenta cât mai frumos obiectul respectiv
şi, chiar mai mult, să convingă învăţătorul să îl cumpere. Tehnica ,,Mângâierea îngerilor”
(pe un fond muzical adecvat, copiii aşezaţi pe două rânduri faţă în faţă, având roluri de îngeri,
ating colegul care trece încet, cu ochii închişi, prin culoarul rândului format) urmăreşte
coeziunea clasei, respectul faţă de ceilalţi, echilibru individual psihic. Prin atingere,
copiii transmit colegului gânduri de afecţiune, precum un înger. Prin acest exerciţiu – joc
se ). Tehnica „Rotaţia desenelor” (copiii aşezaţi în jurul unei mese, vor desena timp de 3-5
minute pe foile primite ce doresc. La comanda Stop! elevii vor da foaia colegului din dreapta
care va desena ce doreşte timp de 5 min. Desenele se vor roti de la un coleg la altul, până
vor reveni elevului – posesor. Prin acest exerciţiu se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor de
rezolvare a problemelor şi conflictelor, respectul faţă de colegii de grup, dezvoltarea
creativităţii).
Fiecare dintre modalitățile prezentate contribuie la integrarea copiilor cu CES în
grupul de elevi, creșterea cooperării, autodezvăluirii, acumularea de noi cunoștințe.
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ȘCOALA INCLUZIVĂ - ȘCOALA DESCHISĂ TUTUROR
Profesor învățământ primar Ortanza Stîngă,
Colegiul Agricol Poarta Albă

Şcoala incluzivă presupune, în primul rând, recunoaşterea dreptului fiecărui copil la
educaţie, şi apoi înţelegerea diferenţelor de adaptare şi învăţare specifice fiecărui copil în
parte, ca fiind naturale. Cadrele didactice implicate în educaţia incluzivă pun accentul pe
dezvoltarea de activităţi care comportă lucrul în echipă şi cooperarea, pe respectarea
identităţii culturale a fiecărui copil în parte şi pe monitorizarea constantă a eficacităţii
activităţilor de predare - învăţare - evaluare la nivelul fiecărui copil. Programele de sprijin şi
remediere şcolară, utilizarea posibilităţilor oferite de curriculum-ul la decizia şcolii şi
implicarea părinţilor în diverse activităţi extracurriculare organizate la nivelul unităţii de
învăţământ reprezintă paşi către succesul şcolar al fiecărui copil. Obiectivele educaţiei
incluzive vizează combaterea neparticipării şcolare, ca şi a abandonului şi eşecului şcolar.
Principiul egalităţii de şanse reprezintă conceptul de bază al şcolii incluzive, prin aplicarea
căruia aceasta contribuie la anularea diferenţelor de valorizare bazate pe criterii subiective,
de ordin etnic sau social. Incluziunea la nivel şcolar se realizează prin respectarea şi
valorizarea diferenţelor socio-culturale existente în rândul elevilor şi prin promovarea
bogăției şi a diversităţii experienţei educative care rezultă din aceste diferențe. Şcoala
incluzivă devine astfel o şcoala deschisă tuturor, o şcoală prietenoasă, flexibilă, care
abordează procesul de predare - învățare - evaluare într-un mod dinamic şi atractiv, şcoala
care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al
incluziunii sociale,contribuind la eliminarea prejudecăţilor legate de apartenenţa la un
anumit mediu şi la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei
comunităţi. Şcoala sprijină copilul prin programe - suport, prin ore suplimentare şi prin
activităţi extracurriculare, prin programe de tip şansa a doua, care nu se adresează doar
copiilor, ci şi tinerilor şi adulţilor, toate acestea reprezintă pasul decisiv către eradicarea
abandonului şcolar şi oferirea unei educaţii de calitate pentru toţi copiii.
Având în vedere că se lucrează cu clase de copii eterogene, iar în grupul şcolar apar
diferenţe fizice, psihice, sociale, ne bazăm activitatea pe un set de principii prin care
încercăm să creăm un mediu tolerant, propice dezvoltării, să acordăm şanse egale în educaţie
tuturor copiilor. Întâlnim în grupurile cu care lucrăm copii care necesită o atenţie specială.
Realizam integrarea activă şi eficientă în grupul clasei, de cele mai multe ori prin joc. În
toate activităţile încercăm să antrenăm fiecare copil, să-i stimulăm pe cei timizi să se afirme,
să-i ajutăm pe cei cu tulburări de limbaj sau comportamentale, pe cei ce nu se pot concentra
decât pentru scurt timp.
Apelăm la învăţarea individualizată pentru că există tendinţa ca aceşti copii să fie
izolaţi de restul colectivului. Această strategie vizează contribuţia fiecăruia adusă situaţiei
de predare-învățare: propriile experienţe, atitudini, calităţi, abilităţi. Impune utilizarea unui
material didactic variat (fişe, dicţionare, atlase, scheme, grafice, tabele, etc.), familiarizează
elevii cu tehnici de muncă independentă, valorifică experienţa anterioară, se poate adapta
stilurilor proprii de învăţare, respectă ritmul individual, stimulează spiritul de echipă, asigură
corelarea intereselor cu obiectivele curriculare, stimulează încrederea în sine, elevul
participă la evaluarea propriei munci, fiind evaluat în raport cu el însuşi.
Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare influenţează interacţiunea directă şi
formarea deprinderilor interpersonale şi de grup, formarea răspunderii individuale,
interdependenţa dintre membrii grupului. Favorizează cunoaşterea reciprocă dintre elevi,
înţelegerea şi acceptarea, integrarea în grup.
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Literatura pentru copii abundă în teme în care eroii pozitivi dau dovadă de toleranţă,
cooperare, iubire de semeni, curaj, responsabilitate. În parcurgerea textelor literare folosim
metode activ-participative care au pus elevii în situaţia de a coopera pentru realizarea
sarcinilor. Mozaicul, cubul, explozia stelară, predarea-învăţarea reciprocă, brainstormingul,
turul galeriei, au sprijinit integrarea tuturor în activitate, exprimarea liberă a ideilor,
comunicarea, asumarea rolurilor, i-au învăţat să colaboreze, să asculte şi să respecte părerile
celorlalţi, să accepte diversitatea. Apariţia unor situaţii problematice determină de fiecare
dată, cooperarea şi participarea tuturor partenerilor la găsirea soluţiilor.
Metoda învăţării în grupuri mici se bazează pe principiul întăririi coeziunii grupului
prin interacţiunea dintre membrii săi, accentuând ideea că scopul şi succesul grupului pot
fi atinse numai dacă toţi membrii echipei se implică în activitate. Această metodă le permite
elevilor să-şi dezvolte abilităţi precum a cere şi a oferi informaţie,a pune întrebări, a căuta
răspunsuri, a explica şi a argumenta, a oferi sprijin şi a clarifica,a asculta şi a reflecta la ceea
ce s-a spus. Fiecare elev, indiferent de nivelul de dezvoltare intelectuală, este valoros şi
important prin faptul că poate contribui prin progresul personal, la scorul şi implicit succesul
grupului. Acest aspect are influenţe motivaţionale asupra elevilor.
În rândul metodelor interactive utilizate se află jocul de rol care se bazează pe ideea
că se poate învăţa nu numai din experienţa directă, ci şi din cea simulată. Punând elevii să
relaţioneze între ei, jocul de rol îi activizează din punct de vedere cognitiv şi afectiv, iar
interacţiunile dintre participanţi permit autocontrolul conduitelor, comportamentelor, dar şi
al achiziţiilor, înlăturarea pornirilor negative, dominatoare.
Utilizarea jocului de rol conduce la stimularea dialogului, posibilitatea de a explora
şi lărgi orizontul cunoaşterii şi de a-şi forma deprinderi, dezvoltarea capacităţii de evaluare
a atitudinilor partenerilor şi adoptarea unui comportament adecvat, a capacităţii de evaluare
a propriilor acţiuni, de înţelegere şi de învăţare din situaţia simulată,cultivarea sensibilităţii
faţă de oameni şi de probleme, rezolvarea pozitivă a situaţiilor problemă, formarea spiritului
de echipă. Poeziile sunt mijloace prin care se educă spiritul de dragoste şi înţelegere faţă de
ceilalţi copii, de toate vieţuitoarele, ajutorării tuturor celor aflaţi în nevoie. În realizarea
acestor obiective se pot selecta versuri din creaţiile Elenei Farago, Tudor Arghezi, George
Coşbuc, Mihai Eminescu, Otilia Cazimir,etc., fabule, legende. Din studiul textelor literare,
elevii înţeleg că trebuie să se ajute, să aprecieze ajutorul pe care îl primesc, să fie mai
toleranţi. Astfel, elevii cu deficienţe, învaţă să accepte părerile colegilor, să contribuie
personal la succesul grupului, să depăşească dificultăţile întâlnite, să-şi asume
responsabilitatea, să se integreze colectivului de elevi din care face parte.
Şcoala incluzivă se referă în sens restrâns la integrarea tuturor copiilor, indiferent de
capacităţile şi competenţele de adaptare şi deci de învăţare, într-o formă de şcoală. În sens
larg, ea înseamnă preocuparea pentru ca fiecare copil să fie sprijinit şi să se lucreze în
beneficiul învăţării tuturor. Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi
predare şi pentru că fiecare aduce cu sine în procesul complex al învăţării şi dezvoltării o
experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune specifică, un ritm personal, un
mod de abordare, un context cultural căruia îi aparţine.
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI - COPIII CU CERINȚE
EDUCATIVE SPECIALE
Profesor învățământ primar Ortanza Stîngă,
Colegiul Agricol Poarta Albă
Profesor Psiholog Laura Elena Secu,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța

Copii cu cerințe educative speciale (CES) sunt în majoritatea unităților școlare. Ei
sunt parte a grupului de copii, participând, după posibilităţile lor, la activităţi şi program.
Dacă, pe o perioadă anume, profesorul observă că problemele sunt frecvente, el trebuie să
solicite sprijin de la specialişti, de asemenea să antreneze familia în demersurile de
ameliorare a problemelor descoperite.
În cele ce urmează vom prezenta cazul unui copil cu CES:
TABLOUL FAMILIEI:
Copilul provine dintr-o familie biparentală, având încă patru fraţi de vârste diferite.
Familia are o stare materială nesatisfăcătoare ce nu le permite un trai decent, ambii părinţi
lucrând în domenii diferite.
TABLOUL COPILULUI:
B. D. este un băiat de 9 ani, cu o dezvoltare fizică normală, diagnosticat cu sindrom
hiperkinetic (ADHD mixt), sindrom convulsiv sub tratament şi dislalie polimorfă.
La intrarea în clasa I nivelul de inteligenţă era subnormal, capacitatea de memorare
redusă, atenţia instabilă, în schimb prezenta un flux verbal intens, dar incoerent.
Adaptarea la mediul şcolar s-a făcut relativ uşor pentru copil, mai greu fiind pentru
restul elevilor clasei. B.D. avea o stare de agitaţie psihomotorie permanentă, gesturi uneori
necontrolate.
Din evaluarea forţelor, nevoilor şi dificultăţilor copilului, făcută ca urmare a
observării curente a comportamentului acestuia în clasă, s-au sesizat următoarele:
Puncte tari: dezvoltare fizică normală, stare de sănătate bună, disponibilitate la
comunicare, optimism.
Puncte slabe: gândirea copilului prezintă dificultăţi operare, analiză şi comparare,
făcând cu greu clasificări (după unul, maxim două criterii), la nivelul organelor de simţ nu
s-au constatat probleme, motricitatea generală fiind normală, dificultăţi având în ceea ce
priveşte motricitatea fină, prezintă defecte de vorbire multiple, atenţia era instabilă,
prezentând semne de hiperactivitate, impulsivitate, violenţă.
Pentru a stabili nevoile de dezvoltare ale copilului s-a colaborat cu psihologul școlar
şi familiei. Psihologul a evaluat copilul ca având un uşor retard mental, manifestat prin slaba
capacitate de analiză, sinteză, comparaţie, dislalie polimorfă. În mediul familial copilul era
substimulat.
Nevoile copilului s-au identificat cu punctele slabe pe care ne-am propus să le
remediem în măsura în care se poate, în activitatea curentă cu grupa. În ceea ce priveşte
defectele de vorbire părinţii au fost îndrumaţi să consulte un logoped pentru terapie
logopedică. În urma stabilirii cerinţelor educative speciale ale lui B. D. s-au stabilit
următoarele:
Scop: dezvoltarea potenţialului cognitiv al copilului în vederea integrării sale în
activitatea clasei, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi corectarea vorbirii;, însușirea
unor reguli de comportare în grup.
Obiective: creşterea nivelului de dezvoltare cognitivă prin stimularea
corespunzătoare a senzaţiilor şi percepţiilor, a operaţiilor gândirii, dezvoltarea exprimării
orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale, exersarea
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comportamentelor adecvate grupului, realizarea analizei şi sintezei în cadrul observării unor
obiecte, sesizarea asemănărilor şi deosebirilor între obiectele observate, participarea la
discuţii informale în grupuri mici de copii și la activităţile de învăţare în grup.
Copilul a fost inclus în acţiuni şi programe compensatorii care au facilitat înţelegerea
lucrurilor, a fenomenelor, persoanelor şi a situaţiilor de viaţă în dimensiunea lor
instrumental-integratoare.
De asemenea am utilizat sistemul simbolic (acţiune, imagini schematice,
cuvinte/limbaj), copilul reuşind să-şi proiecteze achiziţiile din sfera limbajului în activitatea
de cunoaştere a lumii înconjurătoare.
Dezvoltarea abilitaților de comunicare s-a realizat prin activizarea a vocabularului pe
baza experienţei imediate, cu cuvinte ce denumesc obiecte, fiinţe şi fenomene observate,
însuşiri. Obiectivele acestui demers au fost conturate în raport cu cerinţele educative ale
copilului în cauză şi au urmărit ca acesta să fie capabil să transmită un mesaj simplu, să
primească mesaje şi să îndeplinească acţiuni simple, să răspundă adecvat (verbal sau
comportamental) la ceea ce i se spune. Astfel B. D. a fost antrenat în toate activităţile clasei,
după fiecare activitate în care a întâmpinat dificultăţi reluând numai cu acesta aspectele
dificile pentru el în forme personalizate, având permanent o atitudine pozitivă, încurajândul, îndemnând şi pe copiii din clasa să aibă aceeaşi atitudine.
Având în vedere importanţa deosebită a mediului social în tratarea tulburărilor de
limbaj, s-a căutat asigurarea sprijinului familiei, în sensul de a-i determina pe membrii
acesteia să-i schimbe comportamentul, recomandându-le ca în comunicarea cu copilul, să-l
corecteze, să memoreze cu el diverse poezii pe care le cunosc, să îi răspundă clar la întrebări,
să-i adreseze întrebări şi să urmărească formularea răspunsurilor etc. Concomitent să urmeze
exerciţiile cu logopedul, cu care trebuie de asemenea să colaboreze.
Pentru că B.D. a fost diagnosticat cu imaturitate comportamentală, ne-am propus ca
să corectăm această cerinţă specială a sa în cel mai scurt timp, dat fiind faptul că acesta
deranja restul clasei cu unele reacţii necontrolate, la început, chiar periculoase (arunca cu
lucruri, fără o direcţie anume şi chiar fără motiv, tipa în momente de satisfacţie, etc).
Ca modalități concrete de intervenție putem aminti: aşezarea copilul totdeauna lângă
învățătoare, în faţa clasei, motivând că acesta este ajutorul acesteia; antrenarea în exerciţii
de focalizare a atenţiei pentru stabilizarea acesteia (“Caută greşeala!”,”Ce lipseşte?”);
încurajarea, evidenţierea, stimularea faptele bune, acordându-i toată atenţia; evidenţierea
calităţilor şi încurajarea progresului; atribuirea responsabilităţilor în cadrul clasei
(distribuirea materialelor pentru copii, responsabil cu curățenia); acordarea de recompense
la fiecare progres înregistrat.
Concluzii:
Programul de intervenţie personalizat a presupus munca în echipă, formată în
principal de profesor, psihologul școlar şi familie, care a urmat paşii recomandaţi atrăgând
în echipă profesorul logoped, precum şi toţi cei implicaţi în activităţile desfăşurate de B.D.
pe parcursul unei zile pentru a forma un cerc de susţinere, echilibrare şi integrare a acestuia
în grupul de elevi şi implicit în societate. În urma intervenţiilor educative, B.D. a înregistrat
un progres real.
BIBLIOGRAFIE:
Gherguţ, Alois, 2006, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale-strategii diferenţiate şi
incluzive în educaţie, Editura Polirom , Bucureşti
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ADAPTAREA EDUCAȚIEI LA NEVOILE INDIVIDUALE
Profesor Sanda Camelia Stîngă
Colegiul Agricol Poarta Albă

Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile
individuale din perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât
pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES)/dizabilităţi, cât şi pentru cei cu potenţial
de învăţare ridicat, se întemeiază pe aceleaşi premize:
- sistemul de învăţămînt se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite;
- aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe adaptate;
- realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea obiectivelor
educaţionale conform diferenţelor individuale;
- diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate.
În cele ce urmează vom prezenta cazul unui copil cu CES.
TABLOUL FAMILIEI:
Tata fără ocupaţie, mama casnică, locuiesc cu bunica maternă și cei 8 frați ai elevului.
Părinţii nu sunt căsătoriţi, nu au educaţie, fiind analfabeţi. Familia traieşte la limita sărăciei.
Problematica existentă: Din cei 9 copii ai familiei doar A.F. şi un frate mai mare
frecventează şcoala, ceilalţi fraţi au abandonat-o.. Problemele financiare ale familiei şi-au
spus cuvântul de asemenea, mai ales că tatăl munceşte doar când doreşte şi crede că fiecare
om trebuie să aibă grijă doar de el însuşi. Nici A.F. nu a beneficiat de prea multă atenţie din
partea mamei sau a tatălui, deseori fiind cu hainele dezordonate şi murdare, fără pacheţel cu
mâncare, fără caiete sau rechizite, doar cu manualele primite de la şcoală şi un ghiozdan
vechi, împrumutat. Este uneori agitat în clasă, aparent fără un motiv serios, vrea sa iasă afară
“pentru a se linişti “, vorbeşte urât doar cu colegii de clasă, în rest are relaţii bune de
colaborare cu cei din clasele mai mari, de a căror protecţie se bucură, precum şi de a fraţilor,
care sunt gata să intervină în afara şcolii pentru ,,a rezolva situaţiile” Absentează şi de fiecare
dată motivul este “nu am putut să vin”, când se termină orele părăseşte ultimul clasa şi îşi
strânge cu grijă puţinele lucruri de pe bancă, ba chiar şterge tabla rămasă scrisă în graba
elevului de serviciu pe clasă. Rezultatele sale la învăţătură sunt slabe şi foarte slabe.
Pentru început a fost necesar să se stabilească un program de întâlnire a psihologului
şcolii cu A.F. şi cel puţin o dată pe săptămână cu părinţii acestuia. Activităţile de consiliere
individuală permit intrarea în profunzimea problemelor cu care se confruntă aceştia.
Surprinzător, tatăl s-a arătat cel mai interesat de participare, ,,din pură curiozitate”.
Obiective pe termen scurt: identificarea cauzelor care au favorizat apariţia
comportamentului deviant; analiza situaţiilor care trebuie remediate urgent pentru a preveni
abandonul, posibile sancţiuni sau chiar incidente neplăcute; cercetarea relaţiilor cu
persoanele apropiate de care se simte legat emoţional; identificarea punctelor slabe şi a
punctelor tari ale personalităţii, pentru a şti ce trebuie evidenţiat, modul de adaptare şi
evoluţia copilului, o instruire intensivă şi directă pentru dezvoltarea competenţelor în ariile
cu probleme; conştientizarea tuturor celor implicaţi pentru acordarea sprijinului afectiv şi
comunicaţional necesar.
Obiective pe termen lung: cunoaşterea intereselor şi aptitudinilor lui A.F. pentru a-l
ghida în activităţile şcolare viitoare; conştientizarea greşelilor şi identificarea posibilităţilor
de remediere a acestora, stabilirea unor căi de acţiune pentru îndreptarea comportamentului;
conştientizarea riscurilor la care se expune prin comportamentul pe care-l are; educarea
copilului în ceea ce priveşte stăpânirea de sine, autocontrolul, învingerea propriilor temeri;
formarea unui EU social, capabil să fie rezistent la frustrare, cu o imagine de sine mai ridicată
după posibilităţile reale pe care le deţine; identificarea laturilor, componentelor şi trăsăturilor
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celor mai importante de personalitate; studierea în profunzime a particularităţilor de
temperament, a nivelului de inteligenţă, a parametrilor afectiv-emoţionali, a nivelului
controlului de sine.
Planul de intervenţie personalizat și terapia cognitiv-comportamentală în demersul
nostru urmăreşte diminuarea tulburărilor de comportament ale copilului, de a-l ajuta să se
integreze în colectivul de elevi, în care este evident că nu se simte confortabil (metode de
auto-educaţie, intervenţii prin joc, realizarea unui management comportamental şi întărirea
operantă). Prioritară este îmbunătăţirea capacităţilor de autoreglare şi a strategiilor reflexive
de rezolvare de probleme.
Prin urmare nivelul de motivare trebuie să crească progresiv, pentru o bună integrare
şi în acelaşi timp recuperare. Aşa îşi va controla mai bine impulsurile de moment. Tehnicile
de management al comportamentului au avut la bază respectarea anumitor reguli şi
recompensarea copilului pentru fiecare progres. Împreună cu colegii şi cadrul didactic de la
clasă am stabilit un set de reguli legate de comportament valabile pentru toţi. Jocurile au dus
la o coeziune a grupului, la internalizarea unor reguli, am mers de la simplu la complex, A.F.
fiind apreciat pentru desenele realizate şi sprijinul necondiţionat acordat colegilor. A fost
foarte mândru când în cadrul unui joc unul din colegi a afirmat că are suflet bun şi este
harnic. S-a dovedit a fi îndemânatic şi la confecţionarea de materiale, ba chiar aplaudat de
colegi când a terminat primul de asamblat o machetă. S-a urmărit activizarea vocabularului,
realizarea de activităţi diferențiate în cadrul lecţiilor ca el să aibă posibilitatea să recupereze
cunoştinţele pierdute.. Consilierea familiei, discuţiile cu părinţii au avut drept scop inducerea
de modificări în ceea ce priveşte relaţionarea. Au învăţat că dacă sunt alături de A.F. el poate
să fie o mândrie pentru ei, poate să-şi depăşească statutul actual. Abandonarea cursurilor
ducea la pierderea alocaţiei de stat, prin urmare nu îşi doreau acest lucru, ca în cazul fraţilor
mai mari. Ba chiar mai mult, prin menţinerea în şcoală beneficiau de bursă socială şi ajutor
de rechizite. La anumite concursuri de îndemânare copilul a câştigat şi unele recompense.
Familia a beneficiat de ajutoare la sărbătorile religioase şi astfel au văzut că şcoala e alături
de ei. S-a urmărit îmbunătăţirea relaţiilor părinte - copii, folosirea întăririlor verbale,
recurgerea la întăriri consistente, stabilirea împreună a unor reguli ale familiei, formularea
cerinţelor într-un mod eficient.
Concluzii: familia trebuie permanent atrasă către şcoală şi motivată în susţinerea
ulterioară a băiatului, câştigarea elevului prin realizarea unei legături apropiate, importantă
în procesul de transformare, în atingerea obiectivelor propuse iar aşteptările trebuie
formulate clar, pe înţelesul copilului.
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ACTUL EDUCATIV- MODALITATI DE ADAPTARE PENTRU
COPIII CU CES
Prof. Psih. Tepelus Liliana- Veronica
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța

Problematica educaţiei copiilor cu CES a devenit în ultimii ani o preocupare aparte
în rândul specialiştilor. Apariţia conceptelor de educaţie integrată şi şcoală incluzivă a
determinat modificări fundamentale în percepţia actului educativ.
Analizând particularităţile specifice procesului de învăţare a copiilor cu diferite tipuri
de deficienţă, se ajunge la concluzia că una dintre calităţile esenţiale ale curriculum-ului
şcolar vizează un grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să
avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. Elaborarea
unui curriculum flexibil şi uşor de adaptat cerinţelor educaţionale ale fiecărui elev are la bază
mai multe argumente:
- respectarea dreptului fiecărui copil la educaţie pe măsura potenţialului şi capacităţilor sale;
- formarea la copilul deficient a unui registru comportamental adecvat care să permită
adaptarea şi integrarea sa socială printr-o experienţă comună de învăţare alături de ceilalți
copii;
- asigurarea legăturii cu faptele reale de viaţă şi familiarizarea cu o serie de obişnuinţe
privind activităţile de utilitate practică şi de timp liber;
- dezvoltarea capacităţilor necesare pentru rezolvarea independentă ( în limitele permise de
gradul deficienţei) a problemelor de viaţă, autocontrol în situaţii dificile şi practicarea unor
metode şi tehnici de muncă intelectuală care să asigure eficienţă în adaptarea şi integrarea
şcolară şi socială.
În scopul eficientizării procesului de învăţare pentru elevii cu CES sunt invocate câteva
repere fundamentale:
- învăţarea interactivă care presupune folosirea unor strategii de învăţare focalizate pe
cooperarea, colaborarea şi comunicarea între elevi la activităţile didactice, precum şi pe
interacţiunea dintre cadre didactice, cadre didactice şi elevi;
- elaborarea în comun a obiectivelor învăţării (educator – elev) deoarece fiecare participant
la actul învăţării are ideile, experienţele şi interesele personale de care trebuie să se ţină
seama în proiectarea activităţilor didactice;
- demonstraţia, aplicaţia şi feedbeckul – orice proces de învăţare (mai ales în cazul elevilor
cu CES) este mai eficient şi mai uşor de înţeles dacă informaţiile prezentate sunt demonstrate
şi aplicate în situaţii reale de viaţă, existând şi un feedbeck continuu de-a lungul întregului
proces;
- modalităţile de sprijin în actul învăţării – elevii cu CES au nevoie în anumite momente de
un sprijin activ de învăţare atât în timpul activităţilor desfăşurate în clasă, cât şi la activităţile
din afara clasei( parteneriat educaţional cu categorii de specialişti, cu familiile elevilor).
Metodele şi procedeele de predare-învăţare trebuie să fie selectate în raport cu scopul
şi obiectivele activităţii didactice, conţinutul lecţiei şi particularităţile elevilor (vârsta,
nivelul dezvoltării psihice, tipul şi gradul deficienţelor/ tulburărilor, tipul de percepţie al
elevilor)
În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive,
(povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea) dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se
folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale; prezentarea să
fie clară, precisă, concisă; ideile să fie sistematizate; să se recurgă la procedee şi materiale
intuitive; să se antreneze elevii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii

47

conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune
acest lucru.
Pentru elevii cu deficienţe mintale utilizarea povestirii ca metodă didactică trebuie
să fie însoţită de suporturi ilustrativ - sugestive sau imagini filmate, deoarece se captează
mai uşor atenţia şi este facilitată implicarea afectiv-motivaţională a elevilor în secvenţele
lecţiei.
Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizare ) pot fi aplicate cu succes atât în
ceea ce priveşte conţinutul unor discipline cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la
elevii cu deficienţe mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situaţii de viaţă
simulate, trezesc motivaţia şi participarea activă, emoţională a elevilor, constituind şi un
mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. Metoda demonstraţiei ajută elevii cu
dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui fenomen sau proces .
Educaţia integrată îi va permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalţi
copii, să desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi, indispensabile pentru o viaţă cât
mai apropiată de cea a valizilor, pentru o adecvată inserţie socială.
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METODE INTERACTIVE ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ
Andreea Cosmiceanu
Școala Gimnazială nr. 1 Pecineaga

Educația incluzivă s-a consolidat pornind de la faptul că educația este un drept
fundamental al omului. Principiul fundamental al acestei educații este un învățământ pentru
toți constituind o realitate ce se concretizează în bune practici în întreaga lume.
Educația incluzivă este un proces continuu de perfecționare a instituției de învățământ, cu
accesarea eficientă a resurselor ce stimulează procesul educațional al tuturor copiilor în
conformitate cu particularitățile de dezvoltare și potențialul acestora.
Educația incluzivă este o educație de calitate ce sporește încrederea în sine și
comunicarea.
In cazul copiilor cu deficiențe de învățare este important ca profesorul să cunoască
dificultățile cu care acești elevi se confruntă cât și cerințele școlare la care aceștia trebuie să
răspundă. Școlile obișnuite cu o educație incluzivă sunt cele mai eficiente mijloace de
combatere a discriminării și creează comunități primitoare dezvoltând o societate incluzivă
și oferind tuturor accesul la educație. Ideile unei educații de calitate pentru toți copiii se pot
realiza cel mai bine pornind de la grădiniță iar aplicarea principiilor reprezintă o manieră de
schimbare și adaptare la cerințele unei pedagogii active. Pentru a include un copil cu CES
într-un grup educativ sau în cadrul unui program este nevoie ca acest program să se schimbe
astfel încât fiecare copil să fie bine primit. Practic este nevoie ca toate cadrele didactice să
colaboreze și să lucreze în aceeași manieră. O idee de bază în asigurarea educației incluzive
este prevederea conform căreia copiii trebuie să învețe împreună.
Atunci când vorbim despre educația incluzivă ne referim la programe educative cât
mai adecvate și adaptate, adică programe care acordă importanță fiecărui copil în parte. Nu
este suficientă includerea unui copil în cadrul unui program, ci este nevoie ca acel program
să se schimbe în așa fel încât fiecare copil să fie bine primit. Prin urmare este nevoie de o
bună colaborare între cadrele didactice pentru a realiza un program eficient în favoarea
tuturor copiilor.
Instituția de învățământ poate îndeplini sarcinile de lucru numai în parteneriat cu
familia și comunitatea, ceea ce presupune respect reciproc, acceptare, toleranță, lipsa
prejudecăților cu privire la situația economică, socială sau educațională a părinților. Educația
incluzivă poate fi astfel un mijloc de îmbunătățire a educației în general.
Pentru a dezvolta unele practici incluzive trebuie să ținem cont de câteva aspecte
- la planificarea lecțiilor se iau în considerare toți elevii;
- elevii sunt încurajaţi să-și asume răspunderea pentru propria lor învățare;
- explicațiile profesorului trebuie să ajute elevii să înțeleagă lecția în clasă;
- utilizarea de către profesor a unei varietăți de stiluri şi strategii de predare-învățare;
- în timpul lecțiilor elevii sunt încurajați să lucreze împreună, să colaboreze între ei;
- profesorul trebuie să își adapteze lecțiile în funcție de reacțiile elevilor.
Unul dintre principiile importante ale educației incluzive este acela că elevul este
partener pentru profesor dar si pentru ceilalți elevi. Predarea trebuie să fie un proces de
provocare a discuţiilor şi analizei în grup. Dacă într-o clasă există un copil cu CES profesorul
poate face față diferențelor dintre elevi dacă cunoaște punctele tari și slabe ale copiilor și
planifică lecțiile ținând cont de aceste aspecte. De asemenea profesorul trebuie să fie
conștient de faptul că învățarea unui elev cu anumite lipsuri poate fi afectată și folosește
strategii de predare-învățare prin care aceste dificultăți să fie depășite, având mereu credința
că toți copiii au dreptul la educație și toți sunt capabili să învețe.
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Una dintre cele mai eficiente metode interactive de învățare în educația incluzivă
este învățarea prin joc și participarea empatică a fiecărui membru din grup încurajând astfel
munca în echipă. Profesorul trebuie să adapteze regulile jocului astfel încât sa fie valorificat
și încurajat talentul fiecărui copil. Acest lucru se poate realiza prin crearea unor grupuri de
discuție conduse de elevi pe diferite teme, prin întâlniri săptămânale dintre profesori și elevi
pentru a evalua nevoile de învățare. O altă metodă de predare-învățare în educația incluzivă
este introducerea pedagogiei alternative step-by-step și realizarea planurilor individuale de
învățare. Printre cele mai eficiente metode de învățare în educația incluzivă se numără
învățarea prin cooperare prin intermediul căreia elevul învață să asculte activ, să accepte și
alte opinii, să ofere și să primească sprijin și nu în ultimul rând să își formeze propriile opinii
argumentându-le. O altă metodă la fel de eficientă este „Ciorchinele” care are ca scop
exersarea gândirii libere și structurarea informației într-o formă de organizare grafică,
accesibilă multor elevi. Această metodă se poate realiza frontal, în asociere cu alte metode,
cum ar fi „Brainstorming”, pe grupe, folosind texte, imagini sau chiar individual.
În educația incluzivă fiecare situație provoacă apariția unor seturi de întrebări și
răspunsuri determinate de nevoile beneficiarilor și este foarte important ca profesorul să știe
să gestioneze aceste situații adaptându-se nevoilor fiecărui elev în parte.
BIBLIOGRAFIE:
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OPTIMIZAREA ACTULUI DIDACTIC ȊN ȘCOALA INCLUZIVĂ
Prof. înv. primar, Bilchis Bechiș
Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu”Medgidia

Pachetul de resurse pentru profesori pentru promovarea şcolii de tip incluziv,
elaborat de UNESCO, propune următoarele strategii de optimizare a procesului de învăţare
în clasa obişnuită de elevi:
 Învăţarea interactivă;
 Negocierea obiectivelor;
 Demonstraţia, aplicaţia şi conexiunea inversă;
 Evaluarea continuă;
 Modalităţi de sprijin.
Predarea în condiţiile educaţiei incluzive
Parteneriatul în predare
Parteneriatul în predare reprezintă un mijloc de asistenţă acordată profesorilor de alţi
profesori atunci când se introduc metode de lucru noi. Partener în predare poate fi un coleg
de aceeaşi specialitate, cu o experienţă educativă mai bogată, acest jucând rolul de
îndrumător, sau un coleg cu o altă specializare, de preferinţă una înrudită. (Neamţu,
Gherguţ, 2000. p.157)
Colaborarea în predare
Colaborarea în predare este un mod eficient de sprijinire a educatorilor care lucrează
cu copii cu CES. Pentru a crea condiţii de învăţare eficientă pentru toţi elevii, prezenţa în
clasă a unor persoane care să lucreze împreună cu profesorul poate fi deosebit de utilă.
Învăţarea în condiţiile educaţiei incluzive
Strategiile educaţiei incluzive valorifică atât metodologia din educaţia modernă cât
şi ansamblul de metode procedeele şi mijloace adiţionale prin adaptarea lor la cerinţele şi
nevoile speciale ale copiilor integraţi în învăţământul de masă,cât şi prin adaptarea lor la
contextul instructiv educativ.
Învăţarea la copii cu CES, ca proces de achiziţie de noi cunoştinţe şi de formare de
capacităţi cognitive este mult mai eficientă dacă se realizează în grupuri mici ,dacă este
activ-participantă, cooperativă , partenerială şi implicantă la maximum posibil. Strategiile
educaţiei incluzive sunt strategii de microgrup, îndeplinind toate condiţiile enumerate
anterior. În ceea ce priveşte învăţarea, educaţia incluzivă valorifică studiile, cercetările,
concluziile semnificative precum şi teoriile moderne asupra învăţării.
Strategiile care concep învăţarea ca un fenomen dinamic şi complex şi consideră
relaţia profesor-elev interactivă – nu numai elevul învaţă de la profesor dar şi acesta învaţă
şi se perfecţionează continuu prin experienţele sale cu elevii – pot fi denumite strategiile
învăţării interactive.
Strategiile interactive trebuie să respecte următoarele cerinţe: (Vrăşmaş, T. 2001)
 construirea lecţiilor noi pe baza de cunoştinţe anterioare ale elevilor (metode
recomandate: brainstormingul, rezolvarea de probleme, comunicarea în grup mic,
comunicarea în perechi, observarea, etc.);
 folosirea experienţelor zilnice ale elevilor (strategii de analiză a datelor);
 aplicarea practică a rezultatelor învăţării (metode şi procedee de expresie: desenul,
povestirea, poezia, observaţia, etc.);
 folosirea povestirilor pentru trezirea interesului;
 folosirea călătoriilor şi excursiilor ca sursă de noi experienţe;
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folosirea situaţiilor de joc în învăţare (jocurile de rol, dramatizarea);
folosirea problematizării pe secvenţe didactice;
raportarea învăţării la alte materii;
colaborarea cu familia şi comunitatea ca tehnici de sprijinire a învăţării, predării şi
evaluării;
Toate aceste strategii incluzive de educaţie implică metode şi tehnici ce pun accentul
pe relaţiile dintre copii şi relaţia profesorului cu copiii în actul învăţării. Totodată, au rolul
de a-i învăţa pe copii să se ajute reciproc şi să colaboreze în activităţile comune, pregătindui astfel pentru diversitatea relaţiilor umane din activităţile şcolare.
Scopul evaluării din perspectiva educaţiei incluzive
Evaluarea relevă atât indicatori ai caracteristicilor de învăţare, cât şi ai celor de
predare. Cadrele didactice din şcolile de masă trebuie să găsească mijloace pentru a coopera
cu profesioniştii din domeniul medical, psihologic şi social, pentru a putea utiliza din punct
de vedere pedagogic evaluările specializate ale acestora.
Experienţa în domeniul incluziunii şcolare reflectă trei arii de bază pe care trebuie să
se concentreze evaluarea:
 identificarea potenţialului şi realizărilor copilului evaluat;
 evaluarea felului în care cel ce învaţă este cel mai bine stimulat să o facă în contextul
şcolii obişnuite;
 evaluarea eficienţei mediului de învăţare asigurat de şcoala generală.
Se vorbeşte tot mai mult de necesitatea colaborării dintre profesorii clasei, specialişti,
părinţi şi elevi, în realizarea unei evaluări holistice.
Contexte de evaluare:
 Evaluarea şi intervenţia timpurie;
 Evaluarea timpurie în perioada şcolarizării: evaluarea pe baza curriculum-ului;
 Evaluarea pentru trecerea de la viaţa de elev la cea de adult.
Strategii de evaluare şi revizuire a progresului şcolar în clasa de elevi. Instrumente şi
abordări specifice.
Tipuri de evaluare:
 Evaluarea calitativă a învăţării
 Evaluarea autentică
 Evaluarea comportamentală
 Evaluarea desăvârşită
 Evaluarea portofoliului
Tehnici de evaluare a progreselor elevilor
Metodele tradiţionale de evaluare: evaluarea prin chestionare, evaluarea prin lucrări scrise,
evaluarea prin lucrări practice, evaluarea prin teste de cunoştinţe, evaluarea prin examene.
Metodele alternative de evaluare: observarea sistematică a comportamentelor elevilor,
investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea (Cristea, S., 2002).
Educaţia incluzivă propune ca metode de culegere a informaţiilor în clasă: („Cerinţe
speciale în clasă”, 1993): observaţia, discuţia, însemnările, planificările sau listele de
control, testele, înregistrările audio – vizuale, analiza sau revizuirea.
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IMPORTANŢA MIŞCĂRII ÎN DEZVOLTAREA
PSIHOMOTRICITĂȚII
Profesor Carmen BOŢEA
Liceul cu Program Sportiv” NICOLAE ROTARU” Constanţa

Psihomotricitatea, conform, A. Gherguț, reprezintă o conjugare a funcțiilor psihice
cu cele motrice, reprezentând o funcție complexă a sistemelor de apărare și integrare, astfel
fiind profund implicată în structurarea părților vizibile ale personalității ți în ajustarea
complexă a comportamentului individual în diverse situații de viață. Drept urmare,
tulburările psihomotrice au un puternic impact asupra imaginii de sine a individului, fapt
care determină o serie de disfuncții în planul personalității acestuia. (A.Gherguș, p.201)
Direcțiile principale de manifestare ale psihomotricității sunt relația cu şinele. Relația
cu cei din jur și relația cu mediul înconjurător, după cum susține Albu (Albu, p.56)
Relația cu sinele cuprinde în special coordonarea posturală bazată pe reflexe, cu
componenţele sale spațiale (axa corporală și aliniamentul corect al scheletului), ritmice
(ritmicitatea respirației) și energetice (concentrarea forței la nivelul abdominal). Acestea pot
fi dezvoltate prin intermediul diverselor exerciții fizice.
Relația cu cei din jur se realizează prin contactul tegumentelor (de exemplu, relația
mamă –copil care va permite ulterior aprecierea eului corporal), mimică, surțs, voce, privire.
Este primordial rolul mamei în dezvoltarea acestei relații, dar și stimularea senzorială
ulterioară a copilului. Cu cât este mai diversificată gama stimulilor cu care intră în contact
copilul, cu atât mai mult se va dezvolta psihomotricitatea.
Relația cu mediul înconjurător presupune contactul tegumentelor cu agernții fizic
(perceperea variațiilor de temperatură), manipularea obiectelor din jur, descoperirea
spațiului apropiat și îndepărtat. Este important să facilităm copiilor experiențe variate mai
ales în mediul extern, afară, în diferite anotimpuri.
Sănătatea şi sportul sunt două noțiuni fundamentale ale vieții, strâns legate între ele,
domeniul şi sfera lor de activitate fiind omul, în înţelesul complex bio-psiho-social.
Sănătatea fiind prima dintre toate libertăţile posibile.
Sportul favorizează o bună stare de sănătate, dându-i un sens al
responsabilităţilor şi al convieţuirii, având un rol definitoriu în dezvoltarea psihomotricității.
Punând accent pe educaţia fizică, copiii își însuşesc deprinderile de mişcare
necesare în viaţa de toate zilele şi în muncă. Se dezvoltă abilitatea, rapiditatea şi forţa
mişcărilor corpului nostru, schema corporală
Se perfecţionează dirijarea mişcărilor de către sistemul nervos central. La o
ţinută corectă contribuie exerciţiile regulate care să intereseze numeroase grupe musculare.
Prin exerciţiile fizice alese special, pot fi înlăturate deformaţii ale coloanei vertebrale în
stadiul incipient de dezvoltare, poate fi întărită musculatura abdomenului, întărită şi
restabilită bolta piciorului.. La oamenii antrenaţi compoziţia sângelui se îmbunătăţeşte şi
cresc forţele de apărare ale organismului.
Sportul este un factor sano-genetic, preventiv sau curativ, recuperator cu,
condiţia să fie aplicat în anumite limite şi în anumite condiţii.
Prin sport se înţelege totalitatea formelor de activitate fizică, care, prin
participare individuală sau organizată, urmăreşte:
- Exprimarea sau îmbunătățirea condiţiei fizice;
- Formarea de relaţii sociale;
- Obţinerea de rezultate sportive.
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Rolul prioritar al sportului este de promovare a sănătăţii şi stării de bine, de
integrare socială a copiilor şi nu în ultimul rând menirea sportului este aceea de a realiza
cadrul în care copiii concurează între ei, pentru a-şi măsura forţele.
Activitatea fizică regulată poate să menţină sau să îmbunătăţească structura
diverselor ţesuturi şi organe (muşchi, tendoane, inimă, vase de sânge), să le amelioreze
funcţiile şi să amelioreze şi să contracareze deteriorările care tind inerent să apară datorită
inactivităţii (sedentarismului) și sedentarismului actualilor copii.
În urma activităţii fizice se îmbunătăţesc funcţiile şi structură tuturor
organelor corpului şi a sistemului nervos central. Se facilitează astfel adaptarea sistemul
nervos mai uşor la mişcări şi la condiţii noi de activitate a aparatului locomotor.
Prin mişcare creşte şi numărul limfocitelor (globulele albe). Copiii care
practică sistematic exerciţiile fizice şi sportul, se îmbolnăvesc mai rar, iar dacă se
îmbolnăvesc, atunci în majoritatea cazurilor, suportă mai uşor bolile. La copiii care practică
frecvent sportul conţinutul de glucoză din sânge devine mai stabil. În urma unei activităţi
musculare îndelungate şi grele, cantitatea de glucoză din sânge scade
Organismul dobândeşte capacitatea de a se adapta tot mai bine la munci fizice
mai grele şi mai complexe. În urma exerciţiilor fizice se intensifică procesele de excitaţie şi
inhibiţie din scoarţa cerebrală şi creşte intensitatea contracţiei musculare. În legătură cu
aceasta se modifică structura fibrelor musculare: ele devin mai groase şi astfel volumul
muşchilor creşte.
Când vorbim de efectele sano-genetice ale sportului, ne referim atât la
modificările pozitive din sfera psihică, cât şi la influenţele evidente şi pozitive și asupra unor
categorii de boli somatice, dintre cele mai redutabile: suferinţe lombare, afecţiuni endocrine,
boli cardio vasculare.
Educaţia fizică şi sportul au o influenţa favorabilă nu numai asupra
musculaturii ci şi asupra celorlalte organe, îmbunătăţindu-le activitatea. Pentru a crește un
om sănătos, puternic, rezistent şi armonios dezvoltat, copiii trebuie să se ocupe permanent şi
sistematic cu diferite tipuri de exerciţii fizice şi sport.
Practicarea sistematică a exerciţiilor fizice are o influenţa vizibilă asupra
formei exterioare a corpului, dezvoltarea sa proporţională în copilărie şi adolescenţa, dar și
asupra psihomotricității. Recuperarea copiilor cu diverse tulburări neuropsihomotorii este
facilitată de practicarea anumitor exerciții fizice. Principalii parametri ai exercițiilor motrice
sunt: durata mișcării, forșa necesară efectuării mișcării, direcția de efectuare a mișcării,
amplitudinea mișcării.
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GRĂDINIŢA - UN PRIM PAS ÎN EDUCAŢIA INCLUZIVĂ
Prof. înv. preşc. Diana Inaltu
Grădiniţa PP ,,Amicii”, Constanţa

Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental un învăţământ pentru toţi şi
presupune o altă abordare a pedagogiei preşcolare, incluzivă sau curriculară, care surprinde
şi valorizează în esenţa ei două concepte de bază: unicitatea şi diversitatea. Fiecare copil are
valoare, este unic şi poate învăţa. Un rol deosebit în fundamentarea acestei abordări şi
paradigme l-a avut adoptarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului(1989).
Conceptul se definește prin următoarele particularități:
• Susține și confirmă că toți copii pot învăța și au nevoie de o formă de sprijin
pentru învățare;
• Urmărește să identifice și să minimizeze barierele învățării;
• Presupune schimbarea de atitudini, comportamente , curriculum care să satisfacă
diversitatea copiilor;
• Este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcție de cultură și context;
• Este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăți incluzive.
Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care se adresează
tuturor copiilor, fără discriminare. În prezent, toate sistemele de educaţie din lume au ca
scop integrarea în grădinițe şi şcoli a copiilor ce provin din medii defavorizate sau prezintă
nevoi speciale.
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 pentru a contribui și el la dezvoltarea comunității în care
trăiește.
În grădiniţă, educaţia incluzivă presupune accesul tuturor copiilor,participarea la
toate programele educative, folosirea adecvată a resurselor umane, materiale şi
metodologice, în favoarea tuturor copiilor, în aşa fel încât fiecare copil să înveţe şi să se
dezvolte. Se va avea în vedere păstrarea unei atitudini de normalitate şi tratarea celor în cauză
în mod similar cu a celorlalți din grupă. Totodată, conceperea unui curriculum adaptat
fiecărui individ în parte este indispensabilă, ca şi colaborarea cu părinţii, cu psihologul
şcolar, logoped, kinetoterapeut. eventual medicul şcolar, centre educaţionale care realizează
diverse tipuri de terapii comportamentale.
În activitatea curentă, deseori am avut provocări în ceea ce priveşte integrarea unor
copii cu CES. În acest an şcolar, la grupa mijlocie, am primit un copil minunat, diagnosticat
cu autism. M-a surprins încă din prima zi modul natural în care s-a comportat, cum a
construit niște obiecte ce parcă aveau o schemă logică, modul în care în fiecare zi observam
cum imită toate acțiunile celorlalți, cât de fascinat este în fiecare zi când se joacă, cum se dă
pe tobogan şi în leagăn cum răspunde atunci când este întrebat şi nu în ultimul rând
interacţiunea cu mama. De apreciat este şi modul în care a fost perceput de copii care mai
întrebau discret: ,,Doamna, X de ce nu vorbeşte cu noi?``. S-au obişnuit repede şi acum totul
este normal. Participă la absolut toate activităţile desfăşurate în grupă: colorează alături de
ceilalţi, aşa cum poate evident, pictează, cântă uneori, repetă poezii, ascultă poveşti. Este de
reţinut faptul că părinţii fac tot ce le stă în putinţă pentru a putea fi ajutat: terapii, controale
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periodice, consultarea unor medici de specialitate, frecventarea zilnică a grădiniţei.
Psihopedagogul grădiniţei colaborează cu familia şi vine în grupă ori de câte ori are ocazia
pentru a desfășura activități adaptate nevoilor sale. Metodele de interacțiune pe care le-am
utilizat in activitatea cu acest copil au fost:jocul, în toate formele (liber alese, de mișcare,
senzoriale, cu text și cant), demonstrația, conversația, exercițiul. Acestea au fost utilizate în
activități de educație artistico-plastică, educație muzicală, educarea limbajului, educație
psihomotrică. Am utilizat muzica ambientală ori de câte ori am avut prilejul. De asemenea,
dat fiind faptul că din acest an școlar se încercă aplicarea la gupa a unei noi metode de lucru
- Planul Dalton, ce presupune lucrul în perechi, consider oportun să o utilizez pentru a sprijini
copilul în cauză. În felul acesta,prin colaborare și întrajutorare, toți copiii vor reuși să
realizeze sarcinile propuse.
În concluzie, utilizând metode și mijloace adecvate, un curriculum adaptat nevoilor
și cerințelor fiecărui individ în parte, respectând particularitățile individuale, colaborând
permanent cu familia, comunitatea și toți cei implicați în educație, prin integrarea în
învățământul de masă, putem obține o evoluție semnificativă, ce va susține creșterea și
dezvoltarea individului, integrarea acestuia în societate și desfășurarea unei vieți normale.
Fiecare copil este o promisiune şi are o şansă care depinde de atitudinea şi
acţiunea celor care îl cresc şi îl educă. Ecaterina Vraşmaş, Președinte asociaţia RENINGO
România
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DIAGRAMA VENN ŞI TEHNICA CUBULUI ABORDATE INCLUZIV
ÎN CADRUL ORELOR DE BIOLOGIE
Aurelia Manuela Moldoveanu,
Şcoala gimnazială nr.1 Mangalia, Constanţa

Într-o abordare modernă, profesorul/învăţătorul se preocupă de crearea de ocazii de
învăţare pentru elevii săi. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin
care sunt configurate activităţile de învăţare ale elevilor. În absenţa unui inventar
metodologic interiorizat (adică bine învăţat, mobil, în situaţie de a fi aplicat şi transferat în
situaţii noi), activităţile elevilor nu pot fi anticipate interactiv, şi, cu atât mai puţin declanşate
pe parcursul orelor (Haidu, 2017). Pentru elevii cu nevoi speciale este important ca
profesorul să facă o selecţie bună a metodelor pe care doreşte să le utilizeze la clasă când are
elevii cu diferite tipuri de probleme, să fie informat asupra modului în care se manifestă
problemele elevului, cum îl poate ajuta să nu se simtă exclus din grupul său de elevi sau din
cadrul clasei.
Activitatea instructiv-educativă este un ansamblu de acţiuni interdependente menite
să aibă unele finalităţi. Fiecare acţiune are raţiunea ei proprie, fiecare serveşte unui obiectiv
parţial sau intermediar ce mijloceşte realizarea unuia mai general sau mai îndepărtat: scopul
activităţii. Acţiunea nu este cea mai mică subunitate a activităţii, ea fiind alcătuită din mai
multe operaţii. Acestea se deosebesc de acţiune prin faptul că nu au un scop propriu, ci ele
servesc atingerii scopului acţiunii din care fac parte. Astfel, din punct de vedere executiv,
activităţii îi corespunde o anumită metodologie, acţiunii – o metodă, iar operaţiei – un
procedeu (Gotcu, 2011). Alegerea unei metode greşite care nu se potriveşte nevoilor elevilor
cu C.E.S poate afecata stima de sine a elevului, modul în care el este activ în clasă sau dorinţa
lui de a învăţa lucruri noi, poate afecta chiar şi modul în care el percepe materia sau relaţia
lui cu profesorul respectiv.
Am ales două metode interactive utilizate frecvent în cadrul orelor de biologie care
pot fi adaptate şi pentru elevii cu nevoi speciale astfel încât şi ei să fie activi şi să participe
în cadrul orelor. Pentru că am un elev cu A.D.H.D care poate fi integrat destul de bine în
lucrul în echipă mai ales dacă are şi susţinerea colegului de bancă, am ales să discut despre
diagrama Venn şi metoda cubului.
Diagrama Venn (metodă de fixare şi sitematizare)
Diagrama Venn are rolul de a reprezenta sistematic, într-un mod cât mai creativ,
asemănările şi deosebirile evidente între două noţiuni. Metodă este potrivită la lecţiile de
consolidare activitatea poate fi organizată în grup, perechi sau chiar frontal (Călin, 2017).
Pentru elevii cu nevoi speciale diagrama poate fi uşor adaptată se pot folosi elemente de
culoare, imagini cu animale sau plante, fragmente de imagini de tip puzzle care se pot
asambla în zona comună formată din două cercuri care se suprapun parţial. În arealul în care
se suprapun cele două cercuri se grupează asemănările, iar în arealele rămase libere
deosebirile dintre două aspecte, idei sau concepte.
Diagrama Venn este ideal pentru a ilustra asemănările şi deosebirile dintre mai multe
grupuri diferite sau un concept (Ungureanu, 2017). Se aplică uşor la noţiunile comune despre
plante, animale, organe sau medii de viaţă.
În cadrul unei lecţii la clasa a VI-a elevii sunt rugaţi să deseneze fiecare în caiet trei
cercuri parţial suprapuse sau le pot fi date fişe realizate cu ajutorul calculatorului pentru o
lecţie despre Deplasarea la animale. Profesorul poate cere elevilor în perechi să numească
animale cu metode comune de deplasare, elevii prezintă partenerului ce au completat, apoi
elevii se pot grupa pe grupe pentru a compara cercurile, completând împreună zona de
intersecţie a cercurilor cu elementele comune descoperite de fiecare grup în parte pe un flip
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chart mai mare. Elevul cu A.D.H.D va lucra împreună cu colegul de bancă apoi vor prezenta
ce au obţinut grupei, este o metodă de al ajuta pentru a se integra mai bine şi a nu crea
conflicte dacă iniţial a mai greşit unele noţiuni. Ulterior profesorul va corecta toate
diagramele şi le va spune individual unde trebuie să îşi îmbunătățească cunoştinţele.
Tehnica Cubului (metodă de analiză şi rezolvare de probleme)
Cubul este o figură geometrică cu 6 feţe care poate fi confecţionat dintr-o cutie şi
acoperit cu hârtie în diferite culori, indicând pe cele 6 feţe cuvinte-cheie sau îmbinări de
cuvinte cum ar fi: descrieţi, comparaţi, asociaţi, analizaţi, argumentaţi etc. O altă variantă ar
fi corespunderea feţelor cubului cu unul din numerele de la 1 la 6. Elevul interogat aruncă
cubul răspunzând la întrebarea cu numărul respectiv notat pe partea de sus a cubului (Călin,
2017).
Metodă este folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect din mai multe
perspective, se oferă astfel elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele necesare unor
abordări complexe şi integratoare. Metoda cubului este o metodă interactivă de predare care
se folosește atunci când se doreşte exploatarea unui subiect din mai multe perspective (Călin,
2017). Am aplicat metoda cubul la lecţia Mamiferele la clasa aVI-a. Pentru desfăşurarea
acestei lecţii, am parcurs următoarele etape: 1. Am realizat un cub din carton pe ale cărui
feţe am scris cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează. 2. Am
anunţat subiectul lecţiei: ” Mamiferele” 3. Am împărţit clasa în 6 grupe, fiecare grupă, printrun lider desemnat de membrii grupei, a tras la sorţi un bilet. pe care se afla scrisă o cifră de
la 1 la 6.
Fiecare grupă de elevi, în funcţie de biletul pe care l-a ales, a avut de rezolvat câte o
sarcină de lucru, după cum urmează: a. Descrie mediul de viaţa al mamiferelor, modul de
hrănire şi de înmulţire. (Grupa 1) b. Analizează alcătuirea corpului mamiferelor. (Grupa 2)
c. Asociază noţiunea de mamifer cu diferite evenimente din viaţa reală, poveşti cu mamifere,
filme artistice sau documentare cu mamifere. (Grupa 3). D. Compară mamiferele inferioare
cu cele superioare. (Grupa 4) e. Argumentează sau explică asemănările şi deosebirile dintre
mamifere. (Grupa 5) f. Aplică cunoştinţele despre mamifere prin prezentarea importanţei
acestora. (Grupa 6), Elevul cu nevoi speciale a fost integrat în grupa 2 în care trebui să
identifice din ce părţi este alcătuit corpul unui mamifer alături de colegi, pentru ajutor au
primit şi imagini cu mamifere diferite la care să identifice părţile comune.
La ora actuală este nevoie de metode cât mai moderne, interactive şi de stimulare a
creativităţii, care se subordonează nevoii permanente de schimbare din învăţământul
românesc, mai ales în cazul integrării elevilor cu C.E.S. Individualitatea şi personalizarea
fiecărui elev, valorizarea fiecăruia, posibilitatea profesorului de a cunoaşte capacitatea
fiecărui elev, obţinerea de schimbări în plan cognitiv şi atitudinal, sunt avantajele multiple
ale metodelor interactive, creative şi le recomandă a fi folosite cât mai des în cadrul orelor
de curs şi în procesul de integrare al elevilor cu cerinţe speciale, care au nevoie să se simtă
integraţi fără să pară ca profesorul face lecţia diferită doar pentru nevoile lui şi fără a intra
în conflict cu modul în care este perceput elevul în mediul şcolar.
BIBLIOGRAFIE:
Călin Nicoleta-Metode de învăţare activă aplicate în lecţia de biologie, 2017, www.compendiu.ro,
pag.1-4
Gotcu Mihaela-Metode interactive de predare–nvăţare, 2011,
https://ro.scribd.com/doc/125683058/Curs-Metode-Interactive-de-Predare-Invatare, pag.1-35
Haidu Ionela – Metode interactive de grup, 2017, proiecte. Pmu.ro/... /forummentorat, pag.1-13
Ungureanu Covăsan Mihai - Paul - Metode în activitatea didactică la clasele din cicul primar, 2017,
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ, EDUCAȚIA PENTRU TOȚI
Prof. Nazmie Mustafa
Colegiul Tehnic „Tomis” Cta

Şcoala are datoria de a asigura şanse egale tuturor elevilor. A asigura şanse egale
elevilor înseamnă a asigura posibilităţi maxime de dezvoltare fiecăruia, în funcţie de
aptitudinile şi interesele sale.
Educaţia incluzivă a devenit parte integrantă a educaţiei pentru toţi şi constituie
răspunsul şcolii la nevoile ce decurg din diversitatea copiilor. Sunt aduşi elevii împreună
într-o sală de clasă şi într-o comunitate, indiferent de punctele lor forţe sau punctele slabe în
orice domeniu, căutându-se maximizarea potenţialului tuturor.
Fiecare copil este unic, cu necesităţi diferite. Noi, adulţii, părinţi şi dascăli
deopotrivă, încercăm să-i educăm, astfel încât să devină, la rândul lor, adulţi fericiţi, iubitori
şi eficienţi. Însă există copii marginalizaţi, defavorizaţi şi/sau excluşi de la educaţie. Aceştia
sunt cei pentru care educaţia incluzivă a devenit o şansă pentru o dezvoltare armonioasă.
Rolul esenţial în educaţia integrată îl deţine învăţătorul clasei, care devine principalul
factor de acţiune şi de coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevi.
Acesta trebuie:
· să elaboreze un program pedagogic individualizat.
· să-şi îmbogăţească pregătirea cu elemente care să-i faciliteze includerea optimă în
clasă a acestor elevi şi asigurarea de şanse egale pentru aceştia la instrucţie şi educaţie;
· să manifeste interes continuu pentru identificarea, evaluarea şi reprogramarea
periodică a conţinuturilor învăţării pentru fiecare elev;
· să coopereze în cu ceilalţi membri ai echipei educaţionale, dar şi cu familia elevului;
Şcoala are datoria de a asigura şanse egale tuturor elevilor. A asigura şanse egale
elevilor înseamnă a asigura posibilităţi maxime de dezvoltare fiecăruia, în funcţie de
aptitudinile şi interesele sale.
Educaţia incluzivă a devenit parte integrantă a educaţiei pentru toţi şi constituie
răspunsul şcolii la nevoile ce decurg din diversitatea copiilor. Sunt aduşi elevii împreună
într-o sală de clasă şi într-o comunitate, indiferent de punctele lor forţe sau punctele slabe în
orice domeniu, căutându-se maximizarea potenţialului tuturor.
Fiecare copil este unic, cu necesităţi diferite. Noi, adulţii, părinţi şi dascăli
deopotrivă, încercăm să-i educăm, astfel încât să devină, la rândul lor, adulţi fericiţi, iubitori
şi eficienţi. Însă există copii marginalizaţi, defavorizaţi şi/sau excluşi de la educaţie. Aceştia
sunt cei pentru care educaţia incluzivă a devenit o şansă pentru o dezvoltare armonioasă.
Incluziunea presupune efortul de a asigura tuturor elevilor - de limbă şi cultură
diferite, din familie diferite, cu orice probleme de sănătate, cu interese şi moduri de învăţare
diferite - strategii de predare-învăţare adecvate şi individualizate, fără a stigmatiza sau a
separa. Includerea îmbunătăţeşte procesul de învăţare pentru toţi elevii, cu şi fără nevoi
speciale. A asigura şanse egale elevilor înseamnă a asigura posibilităţi maxime de dezvoltare
fiecăruia, în funcţie de aptitudinile şi interesele sale.
Pentru ca activitatea instructiv –educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, aceasta
trebuie să se realizeze diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii de
instruire la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru
propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte.
Rolul esenţial în educaţia integrată îl deţine învăţătorul clasei, care devine principalul
factor de acţiune şi de coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevi.
Acesta trebuie:
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· să elaboreze un program pedagogic individualizat.
· să-şi îmbogăţească pregătirea cu elemente care să-i faciliteze includerea optimă în
clasă a acestor elevi şi asigurarea de şanse egale pentru aceştia la instrucţie şi educaţie;
· să manifeste interes continuu pentru identificarea, evaluarea şi reprogramarea
periodică a conţinuturilor învăţării pentru fiecare elev;
· să coopereze în cu ceilalţi membri ai echipei educaţionale, dar şi cu familia elevului;
O categorie de copii pentru care educaţia incluzivă reprezintă o şansă la învăţământul
de masă, în care ei să se dezvolte alături de viitorii lor semeni, colegi de serviciu, vecini,
prieteni, lideri de echipă, subordonaţi, sunt cei care manifestă tulburare de hiperactivitate cu
deficit de atenţie. Hiperactivitatea specifică preşcolarilor şi şcolarilor mici cu ADHD este
cauzată de o serie de deficienţe cerebrale ale copiilor, de faptul că impulsurile şi informaţiile
nu se transmit într-o manieră normală datorită insuficienţei secreţiei neurotransmiţătorilor.
Conform cercetărilor realizate de specialişti, alte cauze ar fi plictiseala, supradotarea,
conflictele psihice, tulburările emoţionale, depresie, mediu familial conflictual, deficit de
atenţie, deficit de învăţare, auz sau văz, tulburări tiroidiene, alergii alimentare.
Educaţia incluzivă promovează egalitatea şanselor, oferind sprijin pentru învăţare şi
acestor copii, care nu reuşesc să se adapteze la exigenţele şcolii, care întâmpină dificultăţi în
învăţare, care uneori vor, dar... nu pot.
Incluziunea presupune nu doar acceptarea, tolerarea copiilor cu nevoi speciale într-o
clasă din învăţământul de masă ci şi adaptare la cerinţele acestor copii, cuprinderea acestora
în programele educaţionale alături de copii normali, dar şi responsabilitatea de a le asigura
în acelaşi timp servicii de specialitate, programe de sprijin individualizate. Înseamnă
asumarea unor schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv – educative
derulate în şcoală. Dar în condiţiile actuale, într-o perioadă de transformări continue,
patronate de lipsuri materiale, când numărul de copiii la clasă este încă destul de mare, când
prezenţa unui profesor de sprijin care să fie alături de copilul cu ADHD reprezintă doar o
dorinţă a învăţătorului, responsabilitatea pentru educarea unui astfel de copil pentru
sprijinirea familiei lui cade pe umerii profesorilor şi a psihologului din şcoală (acolo unde
acesta există).
B.A., elev în clasa întâi, este unul dintre copiii cu astfel de nevoi speciale. A fost
diagnosticat cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenţie încă de la grădiniţă. În urma
evaluării problemelor copilului, planul terapeutic a cuprins medicaţie şi şedinţe de
psihoterapie. Este monitorizat de medicul psihiatru, care la evaluări a reconsiderat dozele
utilizate sau i-a schimbat tratamentul.

BIBLIOGRAFIE:
Vrăjmaş, Ecaterina, Introducerea în educaţia cerinţelor speciale, Editura Cedis, Bucureşti,
2004
Vrăjmaş, Traian, Învăţământul integrat şi/sau incluziv, Editura Aramis, Bucureşti, 2001
Gherguţ, Alois, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale-strategii diferenţiate şi
incluzive în educaţie, editura Polirom, Bucureşti, 2006
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METODELE INTERACTIVE DIN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI
INCLUZIVE
Prof. Georgiana Soare,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța

Literatura de specialitate din domeniul pedagogiei și al psihopedagogiei speciale
oferă atât numeroase definiţii ale termenului de „metodă interactivă”, cât și exemple
demonstrative ale istoricul dezvoltării pedagogiei prin etapele „pasiv-activ-interactiv”.
Pe de altă parte, conceptul mai nou de „educaţie incluzivă” se defineşte ca fiind „un
sistem de educaţie deschis tuturor copiilor şi fiecăruia în parte9”.
Așezând în același context de analiză terminologică cele două concepte de mai sus
(cel de „metode interactive” și cel de „educaţie incluzivă”), rezultă o nouă perspectivă asupra
relaţiei dintre ele.
Sintetizând cele mai simple definiţii ale acestora10, rezultă următoarele:
Metodă = mod de executarea a unui lucru
Inter = a lua parte la activitate
Activ = care participă (în mod efectiv) la o acțiune

Educaţie = influenţarea
sistematică și conştientă a
dezvoltării
Incluziv = care cuprinde în el

„Acţiune participativă”
Din scurtele definiţii de mai sus, se remarcă repetiția ideilor de „acțiune” și de
„participare”, fapt care ar putea da naștere unei noi imagini a ceea ce însemnă metodele
interactive în educația incluzivă - „acțiunea participativă”.
Această idee se poate plia și reproduce la toate nivelele și la toți participanții acestei
acțiuni numite „educație”. Astfel, se poate vorbi despre o acțiune participativă din partea
educabilului asupra educației în sine (cele mai simple exemple sunt oferite de studiile de caz
care impun progrese în domeniul de apartenență sau devin exemple de bune practici),
precum și invers, situația clasică în care educația acționează participativ asupra celui educat.
Câteva exemple clasice de metode interactive care și-au asigurat un nume/renume în
literatura de specialitate sunt: metoda brainstorming-ului, diagrama Venn, metoda
cadranelor, metoda exploziei stelare, metoda pălăriilor gânditoare, etc.
Din punctul de vedere al educației incluzive, a acționa participativ poate cuprinde
orice metodă care implică stimularea/formarea/dezvoltarea nivelului de participare activă
din partea elevului cu cerințe educaționale speciale, precum și din partea mediului şcolar
incluziv în privința elevilor integrați.
A „participa” pentru un elev cu cerințe educaționale speciale înseamnă una dintre
cele nouă forme de adaptare curriculară. Deseori, această arie a participării active devine un
obiectiv în cadrul planului de intervenție personalizată.
Acțiunea participativă devine funcțională atunci când:

9
Ordinul nr. 1985/1305/5805 din 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. f
10
www.dexonline.ro
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răspunde unei nevoi din partea elevului cu cerințe educaționale speciale, din partea
colectivului de apartenență sau din partea conținutului informațional cuprins în
cadrul programei şcolare;
 respectă condițiile de accesibilitate pentru elevul cu cerințe educaționale speciale
care o întâlnește (gradul de abstractizare nu depășește propriul nivel de înțelegere și
capacități de răspuns);
 stimulează interactiv, atât în raport cu diferite funcții și capacități cognitive, cât și cu
diferite forme ale adaptării curriculare recomandate elevului cu cerințe educaționale
speciale.
Atunci când un elev prezintă capacități, dar nu performează, adică nu participă activ
la situațiile educaționale, rolul metodelor interactive este acela de a înlătura/diminua
barierele motivaționale/atitudinale/fizice ale mediului şcolar incluziv sau ale propriei
personalități.
Astfel, a gândi educația incluzivă în afara metodelor participative ar însemna o
negare a însăși definițiilor lor sau a rolului lor în integrarea elevilor cu cerințe educaționale
speciale.
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EU
Iuliana Vasile
Liceul Teoretic, Nicolae Bălcescu’’ Medgidia

Toţi oamenii prin natura lor doresc să cunoască.
Aristotel
De ce, Eu”? Pentru că până acum am fost un profesor al unor elevi fără dificultăți
majore de învățare. Mi-am dat seama de acest lucru doar în ultimul meu an de activitate
didactică, când am avut șansa de a lucra cu elevi cu diferite deficiențe.
În jurul meu existau foarte multe lucruri complexe care ieșeau din spectrul
normalului și uneori le ignorăm. Nu realizăm cât este de greu să înţeleg un fenomen cu care,
de altfel, m-am confruntat de atâtea ori până la momentul respectiv. În mod asemănător se
întâmplă cu o persoană cu anumite deficienţe: simţim valoarea, importanţa unor capacităţi
în viaţa cotidiană, abia atunci când acestea ne lipsesc. Persoanele care posedă aceste calităţi
nu conştientizează dificultatea de a pronunţa cuvintele sau de a face un lucru pentru persoana
care nu le are; şi faptul că realizarea lor, chiar şi cu o anumită stângăcie, este o adevărată
performanţă, un mare succes, care deseori solicită eforturi pe care ceilalţi nu le fac nici chiar
atunci când efectuează lucrarea respectivă cu mult mai bine, cu măiestrie, cu pricepere şi cu
fineţe.
Incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de învăţământ a
tuturor copiilor, indiferent de apartenenţa lor etnică, socială, religie, naţionalitate sau
handicap şi este strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii – condiţie normală a
convieţuirii umane. Învăţământul incluziv presupune că tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi
ceilalţi fără probleme să înveţe împreună în instituţiile de învăţământ având sprijinul
corespunzător, mai ales din partea cadrelor didactice implicate în acest proces. Un început
timpuriu în mediile şcolare obişnuite este cea mai bună pregătire pentru o viaţă integrată.
Copiii diferiţi au drepturi egale cu ceilalţi, iar o educaţie separată ar duce la marginalizare şi
discriminare, împiedicând formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii. Ideea de
incluziune pleacă de la principiul că orice individ, oricât ar fi de diferit, aparţine de fapt şi
de drept grupului social. Educaţia incluzivă are rolul de a sprijini acest aspect deoarece ea se
centrează mai ales pe învăţarea strategiilor necesare rezolvării problemelor din viaţa
cotidiană, într-o manieră cooperantă şi solidară, unde procesul de învăţare este realizat în
spiritul respectului şi acceptării celor din jur. Trebuie eliminat principiul de discriminare şi
izolare a copiilor cu nevoi speciale.
În România începutul învăţământului incluziv este timid, dar experienţa ţărilor
europene demonstrează cu rezultate concrete că o implicare activă şi o preocupare deosebită
de a integra aceşti elevi, este o chestiune realizabilă care poate duce la un real progres.
Educaţia pentru toţi poate să fie un mijloc de îmbunătăţire a educaţiei în general prin
reconsiderarea sprijinului care se acordă anumitor copii. Societatea şi şcoala manifestă, faţă
de această categorie de elevi, o gamă variată de atitudini precum acceptarea şi includerea lor
în medii şcolare obişnuite. Pornim de la constatarea că părinţii sunt cei mai importanţi factori
de sprijin în viaţa copilului cu deficienţe sau a copilului sănătos, insistăm asupra ideii că
părinţii trebuie să participe la diverse acţiuni, asigurate de echipa de intervenţie din cadrul
şcolii.
Un alt aspect important este ca în activitatea didactică să utilizăm fişe de muncă
independentă cât mai atractive. Orice cadru didactic care îşi centrează activitatea pe copil
trebuie să ia în considerare că fiecare copil este important pentru societate, are nevoi sociale,
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dar în acelaşi timp fiecare copil are tendinţe şi particularităţi speciale, întrucât fiecare copil
este unic şi are drepturi egale.
„Incluziunea” se referă la faptul că oricine, indiferent de deficienţa şa sau de
dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare, trebuie tratat ca un membru al societăţii, iar
diversele servicii speciale de care are nevoie, trebuie furnizate în cadrul serviciilor sociale,
educaţionale, medicale şi celelalte servicii puse la dispoziţia tuturor membrilor societăţii.
Astfel, incluziunea şi educaţia incluzivă pun accentul pe necesitatea ca sistemul educaţional
şi şcolile/grădiniţele să se schimbe şi să se adapteze continuu pentru a răspunde diversităţii
copiilor şi nevoilor ce decurg din acestea.
Carta Incluziunii, adaptată după propunerile făcute de Centrul de Studii în Educaţia
Integrată din Marea Britanie (CSIE, 1989) declară următoarele:
 Susţinem plenar includerea tuturor copiilor în circuitul normal al educaţiei.
 Incluziunea în educaţie este o problemă care ţine de drepturile omului.
 Toţi copiii au aceeaşi valoare şi acelaşi statut. Excluderea copiilor din circuitul
normal al educaţiei din cauză/având la bază un handicap/o dizabilitate sau o
dificultate de învăţare este o practică discriminatorie şi devalorizantă.
 Resursele, ştiinţa acţiunii, personalul şi elevii din şcolile segregate ar trebui să fie
relocalizaţi în circuitul normal, cu diversificarea şi susţinerea care se impune.
 Educaţia segregată contribuie la segregarea persoanelor cu dizabilităţi pe parcursul
întregii lor vieţi. Educaţia integrată este deci o etapă crucială pentru modificarea
atitudinilor discriminatorii, crearea unor comunităţi primitoare şi a unei societăţi
incluzive.
 Integrarea plenară a persoanelor cu dizabilităţi sau cu dificultăţi de învăţare în viaţa
economică şi socială a comunităţii cere ca elevii să fie susţinuţi pentru a putea accede
la o educaţie incluzivă.
 Chemăm guvernele centrale şi locale să furnizeze sprijinul necesar pentru ca toţi
copiii să poată participa la medii cât mai incluzive.
Toate aspectele Cartei Incluziunii ar trebui cunoscute de toți factorii implicați în
educația elevilor.
Cele zece motive în favoarea educaţiei inclusive, care ar trebui să existe în fiecare
instituție școlară, sunt:
 Toţi copiii au dreptul de a învăţa împreună.
 Copiii nu trebuie devalorizaţi şi nici să suporte vreo discriminare, să fie excluşi sau
respinşi pentru că au o dizabilitate sau au dificultăţi de învăţare.
 Adulţii cu dizabilităţi care se descriu pe ei ca supravieţuitori ai unor şcoli speciale cer
să se pună capăt oricărei segregări.
 Nu există nici o explicaţie legitimă pentru a separa copiii în educaţie. Copiii trebuie
să existe împreună cu avantaje şi profit pentru fiecare. Ei nu au nevoie să fie protejaţi
unii de alţii.
 Cercetarea ne demonstrează că elevii se simt mai bine atât din punct de vedere social
cât şi din perspectiva învăţării teoretice, în mediile integrate.
 Nu există nici o formă de învăţământ în şcoli segregate care să nu poate fi organizată
într-o şcoală obişnuită.
 Cu acelaşi angajament şi cu acelaşi sprijin, educaţia integrată reprezintă o folosire
mult mai eficace a resurselor educative.
 Segregarea îi învăţa pe copii teama, ignoranţa şi îi i hrăneşte prejudecăţile.
 Toţi copiii au nevoie de o educaţie care să îi ajute să dezvolte relaţii şi care îi
pregăteşte să trăiască în mijlocul celorlalţi.
 Doar incluziunea are potenţialul necesar pentru a diminua teama şi a construi
prietenia, respectul şi înţelegerea.
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Unele soluţii şi aspecte care facilitează procesul incluziunii sunt:
• Lucrul în echipă în cadrul şcolii şi parteneriatul.
• Diversitatea culturală – schimbarea atitudinii faţă de diferenţele culturale.
• Numărul de elevi din fiecare clasă şi numărul de profesori.
• Numărul de şedinţe cu toate părţile interesate – părinţi, personalul medical, profesori.
• Training-uri pentru profesori.
• Ajustarea sistemului la potenţialul elevilor.
• Fiecare clasă are un profesor de sprijin care se preocupă totodată şi de elevii cu dificultăţi
de învăţare.
• Socializarea între şcoli pentru a facilita schimbul de experienţă.
• Comunitatea sprijină dezvoltarea individuală.
• Şcolile cu clase mici şi liniştite sunt o locaţie mai prietenoasă.
• O bună accesibilitate încurajează practicile inclusive – ca exemplu – o clasă izolată fonic
sprijină dezvoltarea elevilor cu dizabilităţi auditive.
• Lipsa diferenţei de gen în activităţile curriculare – atât fetele cât şi băieţii sunt încurajaţi
să facă aceleaşi activităţi.
• Angajamentul sistemului faţă de abilitarea elevilor.
• Dreptul la educaţie incluzivă a tuturor elevilor.
• Adaptarea curriculumului şcolar pentru interesele individuale.
• Învăţarea prin colaborare.
• Sistemul de învăţământ începe de la 6 ani la 16 ani şi încurajează suportul între elevi şi
dezvoltarea relaţiilor.
• Un nivel înalt de implicare al părinţilor.
• Creşterea încrederii în rândul cadrelor didactice de a lucra cu metode de educaţie incluzivă.
• Sistem educaţional concentrat pe elev – vocile tinere sunt valorificate – angajament faţă
de metodele de predare democratice..
• Respectul cultural faţă de educaţie.
• Respectul între elevi şi pentru profesori.
• Dezvoltarea abilităţilor profesorilor faţă de tehnicile de educaţie incluzive.
• Atitudine deschisă şi non-discriminatorie.
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Imaginea şcolii incluzive observată atent poate surprinde şi caracteriza două tendinţe:
prima, centrarea pe, elev”, pe nevoile celui care este beneficiarul şi, în acelaşi timp,
partenerul nostru în propria formare; şi a doua, folosirea unor metode şi stiluri moderne care
să acopere cât mai bine întreaga sferă de interes a persoanei educate, persoană care va
reprezenta resursa şi creatorul de resurse pentru anii viitori. Utilizarea metodelor moderne
pentru eficientizarea şi calitatea în didactica interactivă şi interdisciplinară, nu trebuie făcută
în lipsa unor combinări şi armonizări cu metodele aşa-numite tradiţionale deoarece
avantajele şi dezavantajele lor sunt complementare.
Organizaţia furnizoare de educaţie trebuie să asigure şi să măsoare progresul
înregistrat de elev, valoarea adăugată, calitatea, iar comunitatea ca beneficiar indirect să se
implice în producerea şi generarea calităţii în şcoală în funcţie de propriile ei nevoi şi
interese. Calitatea se produce, se generează permanent, se măsoară şi se îmbunătăţeşte
continuu, iar organizaţia furnizoare de educaţie trebuie să asigure calitatea, să implementeze
propriul sistem de management şi de asigurare a calităţii, să se autoevalueze continuu şi să
propună măsuri ameliorative. Şcoala este responsabilă de asigurarea internă a calităţii, dar
calitatea se asigură prin dialog şi pe bază de parteneriat cu toţi factorii implicaţi.
Pentru a asigura calitatea este obligatoriu respectarea unor principii:
- calitatea nu este un rezultat întâmplător, ci rezultatul unui proces inteligent;
- calitatea este rezultatul unei activităţi bine făcută din start şi îmbunătăţită
permanent;
- calitatea se obţine printr-un proces de comunicare şi colaborare.
Calitatea activităţilor curriculare din învăţământul preşcolar are la bază mai multe
modalităţi, printre care şi metodele de învăţare active şi interactive.
Metodele de învăţare constituie instrumente de prim rang în mâna profesorului, este
calea eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un mod comun de a proceda care
reuneşte într-un tot familiar eforturile cadrului didactic şi ale copiilor.
Comunicarea cu elevii, referitor la activitatea lor şcolară, comunicarea cu profesorii,
psihopedagogii, referitor la abilităţile şi aptitudinile pe care le au elevii cu cerințe educative
speciale, la posibilitatea şi modalităţile de dezvoltare a acestora, şi implicarea în activităţile
şcolii, sunt paşi de parcurs în relaţia şcoală-familie, pentru bună dezvoltare a personalităţii
elevilor.
În cadrul lectoratelor cu părinţii, am observat că unii părinţi susţin cu fermitate
practicile autoritariste de creştere a copiilor, preluate din copilăria lor: „pe timpul meu” sau
când „eram eu copil”. În familie există mai multe tipuri educative: autoritarist, unde
dragostea părinţilor faţă de copiii este mai scăzută şi sunt multe cerinţe; permisiv, unde copiii
primesc multă dragoste din partea părinţilor şi puţine cerinţe; democratic (echilibrat), copiii
au parte de multă dragoste dar li se cer şi multe în schimb; de respingere (neglijare) unde
copiii nu primesc prea multă dragoste dar nici nu li se impun cerinţe.
Toţi elevii au nevoie de ajutor din partea părinţilor, trebuie să fie corectaţi, să li se
explice cum să deosebească ceea ce este bine de ceea ce este rău. Încă de la o vârstă fragedă,
copiii au nevoi şi sentimente puternice. Ritmul de dezvoltare prezintă oscilaţii, nu este
întotdeauna constant, începe cu o perioadă de creştere accelerată şi de dobândire rapidă şi
progresivă a capacităţilor; sunt zgomotoşi, dezorganizaţi, nerăbdători.
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Putem spune că avem de face cu un paradox. Atunci când îi întrebăm pe părinţi: care
este rolul şcolii în devenirea copiilor lor? - Aceştia vor răspunde invariabil: să îi înveţe cum
să se descurce mai bine în viaţă - fie să înveţe o meserie, fie să ştie să comunice şi să facă
faţă situaţiilor de viaţă cotidiană. Analizând însă răspunsurile elevilor referitor la ce îi
interesează pe părinţi privind activitatea lor şcolara, sesizăm că părinţii îşi întreabă copiii în
special de note şi îi presează: (citez din răspunsul unui elev) "să ia note bune". Stimaţi părinţi,
şcoala trebuie să îndeplinească un rol mult mai important în viaţa copiilor voştri decât acela
de a le oferi o diplomă în baza căreia să îşi poată continua studiile.
Părinţii permisivi au un stil bazat pe dragoste, consideră că aceasta este mai
importantă decât fixarea unor limite. Aceştia îşi petrec o mare parte din timp cu copiii,
creează copilului sentimentul că este important, sădeşte în el sentimentul autocunoaşterii.
Părintele comunică mult cu copilul, negociază cu acesta, explică « despicând firul în patru ».
Părinţii autoritarişti au un stil bazat pe fixarea limitelor, consideră că acestea sunt
mult mai importante decât dragostea, decât relaţia dintre ei. Aceşti părinţi folosesc controlul
extern pentru a-şi învăţa « odraslele » ce este bine şi ce este rău; sunt rapizi în a acţiona întro problemă de disciplină. Copiii sunt promţi în reacţii şi rar negociază cu părinţii.
Cum am putea remedia astfel de situaţii şi cum am putea dezvolta o colaborare reală
între şcoală şi familie? Există mai multe căi. Pentru problemele de ordin administrativ, ele
se rezolvă atunci când părinţii şi profesorii dispun de mecanisme de evaluare comune ale
activităţii şcolare. Relaţia familie-şcoală apare justificată în măsura în care se restabileşte
încrederea colectivităţii de părinţi, a comunităţii, în instituţia şcolară.
Epstein (1995) spunea că “Modulul în care le pasă de copii este reflectat în felul în
care le pasă de familiile lor. Dacă educatorii îi privesc pe copii ca pe nişte simpli elevi, e
probabil să considere familia ca fiind separată de şcoală. De aceea, familia este aşteptată săşi facă treaba şi să lase şcolii educarea copiilor. Dacă, însă, îi privesc ca pe nişte copii, e
posibil să vadă atât familia, cât şi comunitatea, ca parteneri ai şcolii în dezvoltarea şi educaţia
copiilor. Partenerii recunosc interesele lor comune şi responsabilităţile faţă de copii şi
lucrează împreună pentru a crea programe mai bune şi oportunităţi pentru elevi”.
Chiar dacă şcoala organizează activităţi frumoase şi utile pentru părinţi şi pentru
copiii lor, prin iniţiativa părinţilor de a organiza la rândul lor unele activităţi, s-ar vedea cu
adevărat că le pasă, şi ar obliga şcoala la mai multă deschidere şi cooperare.
În cadrul lectoratelor cu părinţii am aplicat cu succes metodele moderne dintre care
aş aminti: Explozia stelară, care este o metodă nouă de dezvoltare a creativităţii, similară
brainstorming-ului. Începe din centru conceptului şi se împrăştie în afară, cu întrebări
asemenea exploziei stelare; Colţurile, care are drept scop generarea unei dezbateri în
contradictoriu în cadrul problemelor controversate, situaţii în care participanţii la discuţie
pot avea puncte de vedere diferite; Ciorchinele, care ca şi brainstorming-ul, stimulează
realizarea unor asociaţii noi şi permite cunoaşterea propriului mod de a înţelege o anumită
temă; Rezolvarea creativă de probleme, care nu este numai o tehnică, ea este tot odată un
mod de gândire bazat pe dimensiunea general-umană a dezvoltării de moduri specifice de
interacţiune cu realitatea cotidiană; îi este caracteristic apropierea de o concepţie pozitivă şi
utilă asupra realităţii.
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Autismul pare să fie prezent peste tot în jurul nostru, în ultima vreme, în ziare, la TV,
chiar şi pe afişe. Informaţiile arată că, rata prezenţei sale este în creştere rapidă şi fiecare
dintre noi cunoaşte deja cel puţin un copil având acest tablou de probleme. Și, întrucât,
ultimele noutăţi sugerează că, intervenţia timpurie este critică pentru succesul recuperării şi
integrării în societate, părinţii copiilor de vârste tot mai mici sunt atenţi la eventualele semne
de autism, dorind cât mai multe surse de informare.
Provocarea mea, a fost determinată de o experienţă reală cu un copil autist.
Atitudinea de înţelegere a nevoilor reale, individualizate, ale copilului a facilitat un studiu
mai profund a acestei problematici.
„Atunci când îi învăţăm pe copiii cu TSA aptitudini pentru joacă, încercăm să le
înapoiem darul copilăriei, oferind în acelaşi timp câteva abilităţi fundamentale pe care să le
folosească în situaţii generale de învăţare de-a lungul vieţii.” (Peeters, Th, 2009, p. 43)
Există copii pe care îi iubim, dar în a căror recuperare şi educatorii şi părinţii şi-au
pierdut orice speranţă. Să nu uităm, copilul autist poate fi al nostru, poate fi al prietenului
nostru sau elevul care ne-a fost încredinţat.
Lucrarea de faţă este structurată în două părţi, una teoretică şi una practică. Partea
teoretică, cuprinde trei capitole care evidenţiază caracteristicile generale ale copilului
diagnosticat cu autism, principalele teorii care studiază această problematică şi diversitatea
metodelor folosite în activitatea ludică a copiilor diagnosticaţi cu autism, iar cea de a doua
parte, este una de cercetare, în care ipoteza generală este: Dacă sunt utilizate metode diverse
de activitatea ludică îmbinate cu terapiile de bază ale copiilor diagnosticaţi cu autism,
atunci posibilitatea de recuperare şi de integrare în societate a acestora sunt ridicate.
Am prezentate mai multe studii de caz ale unor copii diagnosticaţi cu autism, care
provin din medii sociale diferite. Societatea actuală nu oferă oportunităţi egale pentru copii.
Inegalităţi, care nu permit accesul egal la valorile şi bunurile sociale, pun în dificultate
recuperarea şi integrarea acestora.
În cazul copiilor cu autism, deteriorarea în interacţiunea socială reciprocă este
evidentă şi susţinută. Poate exista o deteriorare semnificativă în utilizarea multiplelor
comportamente nonverbale de reglare a interacţiunilor şi comunicării sociale (contact vizual,
mimică, postură, gesturi).
Se ştie faptul că, adesea deficitele emoţionale urmează problemelor apărute în
dezvoltare şi se presupune că, eşecul în a înţelege, de exemplu, stările mentale (theory of
mind), va duce la confuzie şi frică, aceasta ducând la inabilitatea de a interacţiona cu cei din
jur şi la o lipsă de ataşare de ei. Doar aceste aspecte ce ţin de dezvoltarea emoţiilor prezintă
deficite în cazul persoanelor cu autism, în timp ce, sentimentele reale nu sunt afectate.
Copiii cu autism prezintă dificultăţi în a-şi înţelege propriile emoţii, reuşind cu foarte
mare dificultate să vorbească despre acestea (Albano, 2005; Mureşan, 2004; Jordan şi
Powell, 1995). Părinţii şi profesorii trebuie să cunoască foarte bine gesturile sau cuvintele
utilizate de către copii.
Activitatea ludică reprezintă un ansamblu de acţiuni şi de operaţiuni care urmăresc
obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. Elementul ludic
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imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună
dispoziţie funcţională, de veselie şi bucurie, de destindere, ceea ce previne apariţia
monotoniei şi a plictiselii, a oboselii. Prin activitatea ludică, copilul capătă informaţii despre
lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător,
învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. În timpul acesta, copilul intră în contact cu alţi copii
sau cu adultul, astfel ludicul dobândeşte un caracter social.
Atunci când, aceasta, este utilizat în procesul de învăţământ, dobândeşte funcţii
psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a copilului.
În perioada preşcolară se desfăşoară mai ales în grup, asigurându-se astfel
socializarea. Din acest motiv, copiii diagnosticaţi cu autism trebuie să fie înscrişi la grădiniţă.
Alături de ceilalţi copii. Ei sunt curioşi, dar practici, astfel că, vor accepta uşor un copil cu
autism în cercul lor. Perioada de intervenţie timpurie este cea mai indicată pentru începerea
socializării copiilor. La această vârstă, socializarea se realizează uşor prin intermediul
jucăriilor şi echipamentelor de joc.
Activitatea ludică are la bază efectul armonizator, realizat, sub forma unei
concordanţe subiective între dorinţă şi putinţă. Datorită acesteia, copilul găseşte în joc un
răspuns pozitiv la încercările sale mascate de a fi înţeles şi o confirmare a sentimentului
propriei valori. Activitatea ludică constituie un sprijin necesar în organizarea evaluării,
având în vedere faptul că, monotonia produsă de formele stereotipe ale exerciţiilor produce
plictiseala. Prin aceasta, evaluarea este mai eficientă şi totodată antrenantă, dar şi o
modalitate de colectare, interpretare a informaţiilor despre starea, funcţionarea sau evoluţia
viitoare a copilului diagnosticat cu autism.
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Educaţia integrată se referă la includerea în structurile învăţământului de masă a
copiilor cu cerinţe educative speciale, pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării
armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora. Trebuie să pornim de la ideea că
şcoala are datoria de a asigura şanse egale tuturor elevilor. A asigura şanse egale elevilor
înseamnă a asigura posibilităţi maxime de dezvoltare fiecăruia, în funcţie de aptitudinile şi
interesele sale. Pentru ca activitatea instructiv – educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii,
aceasta trebuie să se realizeze diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii
de instruire la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru
propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte. Pentru ca educaţia copiilor cu
cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă un caracter integrat iar pe de
altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată particularităţilor elevilor.
Cerinţele educative speciale reies din particularităţile individuale de dezvoltare,
învăţare, relaţionare cu mediul, din experienţele anterioare ale copilului, din problemele
sociale şi de existenţă ale lor. Cerinţele educative speciale pot fi temporare sau pot fi pentru
totdeauna, apărând la etapele cele mai timpurii ale dezvoltării şi la toate nivelurile sistemului
de educaţie. Caracterul integrat al învăţământului ne pune în faţă problematica situaţiei în
care un copil cu handicap este integrat intr-o clasă obişnuită. În fapt este vorba pe de o parte
de situaţia copilului respectiv, iar pe de altă parte, de situaţia clasei în care este integrat.
Pentru copilul cu handicap aceasta înseamnă a fi înţeles şi acceptat, cu tot ce are el pozitiv,
cu tot ce poate aduce vieţii de grup. Această normalizare a relaţiilor este benefică şi pentru
ceilalţi elevi, care învaţă să respecte dreptul la diferenţă, să fie solidari cu semenii lor care
întâmpină dificultăţi în viaţă.
Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului general a
elevilor cu CES pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai
echilibrate a acestor categorii de copii. Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte
dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice a acestora care să-i apropie cât mai mult de copii
normali. a implementării unor programe cu caracter colectiv-recuperator, stimularea
potenţialului restant ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să
suplinească pe cele deficitare, crearea climatului afectiv în vederea formării motivaţiei
pentru activitate în general şi pentru învăţare în special, asigurarea unui progres continuu în
achiziţia comunicării; formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur;
formarea de deprinderi cu caracter profesional şi de exercitare a unor activităţi cotidiene;
dezvoltarea comportamentelor adaptative şi a însuşirilor pozitive ale personalităţilor care să
faciliteze normalizarea deplină.
Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de
recuperare care să dezvolte potenţialul fizic şi psihic pe care îl are. Integrarea urmăreşte
valorificarea la maximum a disponibilităţilor subiectului deficient şi să permită însuşirea de
abilităţi care să înlesnească integrarea eficientă în comunitatea normală. Prin integrare se
realizează şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor stări
afectiv emoţionale corespunzătoare.
Munca diferenţiată şi programul pedagogic personalizat pentru copiii cu CES constă
în stabilirea unor obiective şi a unui program, diferite de cele folosite pentru restul clasei şi
adaptate în funcţie de necesităţile şi dificultăţile copilului. Lucru simplu de înţeles, dar dificil
de pus în practică. Obiectivele didactice şi conţinuturile de învăţare care urmează să fie
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parcurse de către fiecare copil cu CES ar trebui să fie stabilite de către profesorul de sprijin
şi profesorul specialist, în egală măsură. Întreaga intervenţie asupra copiilor din învăţământul
integrat presupune, de fapt, o muncă în echipă: profesor specialist, profesor de sprijin,
profesor logoped, profesor consilier, părinţi.
Rolul esenţial în educaţia integrată îl deţine învăţătorul clasei, care devine
principalul factor de acţiune şi de coordonare a realizării programului pedagogic individual
pentru elevii cu CES.
Acesta trebuie:
• să-şi îmbogăţească pregătirea pedagogică cu elemente care să-i faciliteze includerea optimă
în clasă a elevilor cu CES şi asigurarea de şanse egale pentru aceştia la instrucţie şi educaţie;
• să manifeste interes continuu pentru identificarea, evaluarea şi reprogramarea periodică a
conţinuturilor învăţării pentru fiecare elev;
• să coopereze în parteneriat cu profesorul de sprijin şi cu ceilalți membri ai echipei
educaţionale, dar şi cu familia elevului;
• să participe la elaborarea programului pedagogic individualizat pentru fiecare elev cu CES
şi să ţină evidenţa rutei curriculare a acestuia. Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a
avea în colectivitatea sa un copil cu dizabilităţi acţionează în urma unei reflecţii îndelungate.
Un punct important al intervenţiei cadrelor didactice îl reprezintă colaborarea cu părinţii şi
consilierea acestora, implicarea lor directă în lucrul efectiv cu copiii.
La şcoală, trebuiesc instituite măsuri individualizate, care să ducă la
ameliorarea comportamentului, să trezească interesul şi curiozitatea, să stimuleze şi să
motiveze învăţarea.
Intervenţia din mediul şcolar presupune, permanent, încurajarea copilului cu CES să
relaţioneze cu ceilalţi colegi, activităţi, jocuri în care să fie implicat alături de copii, astfel
încât să nu se simtă diferit de ceilalţi. S-a constatat că un copil cu ADHD poate fi cel mai
afectat în urma interacţiunii cu ceilalţi. În mod eronat se crede că persoanele din jurul lui
suferă de pe urma efectelor negative ale comportamentului copilului hiperactiv,
presupunându-se că perturbă activitatea şcolară. În realitate, el întâmpină dificultăţi de
relaţionare cu ceilalţi copii (e respins de colegi, de părinţii acestora), poate încălca regulile
şcolare, poate primi pedepse nemeritate, datorate comportamentului său, iar consecinţele pot
îmbrăca formele tristeţii, ale persecuţiei, izolării, deprimării, manifestând chiar revoltă. La
organizarea activităţilor pe echipe, copilul cu ADHD trebuie să primească sarcini de lucru
pe care să le facă uşor şi cu plăcere, care să îl pună în valoare şi prin care să câştige încrederea
colegilor, astfel încât aceştia să observe calităţile lui şi să-l aprecieze.
Cadrul didactic de la clasa ţine permanent legătura cu familia şi împreună interin,
astfel încât tehnicile comportamentale să fie aplicate atât în mediul de acasă cât şi în mediul
şcolar.
Comunicarea cu familia despre programele şcolii şi despre progresul elevului, ajută familia
să conştientizeze rolul modelului în educaţie, rolul părinţilor în integrarea copilului în
societate.
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DEZVOLTAREA IMAGINII DE SINE LA ELEVII CU TULBURĂRI
DE LIMBAJ
Prof. logoped Dr. Ecaterina Totolan
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța
Lect. Univ. Dr. Damian Totolan
Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Psihologie și Științele
Educației
În ultima perioadă, datorită și înscrierii elevilor în clasa pregătitoare de la vârste mai
mici de 6 ani, se constată o creștere a numărului elevilor cu tulburări din sfera limbajului și
comunicării, în deosebi tulburări de pronunție și articulație.
Dislaliile polimorfe sunt persistente și viciază comunicarea, dacă nu sunt luate în
terapie la vârste mici, chiar marchează dezvoltarea optimă a copilului.
O serie de tulburări asociate celor de limbaj, mai ales cele de ordin afectiv, anxietate,
instabilitate, agitație, hiperkinetism, inhibiție, lentoare, stagnează evoluția comunicării în
toate planurile ei.
Mediul de socializare primară – sărac în sensuri și semnificații și nivelul de implicare,
determină o structurare defectuoasă a comunicării prin limbaj, atât cantitativ, printr-un
vocabular redus, cât și calitativ, prin capacități reduse de exprimare, dificultăți de
comunicare a ideilor, stărilor, trăirilor, cunoștințelor, relațiilor și chiar un nivel scăzut de
autonomie personală.
Sectoarele privind deprinderile de comunicarea interpersonală şi conduita verbală în
general sunt condiționate de sistemul de influențe educative. Acolo unde familia nu reușește,
învățarea de tip școlar trebuie să pună baza unor conduite esențiale, precum cele perceptivmotrice şi cognitiv-comunicaționale.
În aceste cazuri fiecare copil trebuie abordat individual cu toate problemele sale, una
dintre ele fiind, de multe ori, o stimă de sine scăzută.
Stima de sine este cоmроnenta afectivă şi de reglaj a imaginii de sine. Încrederea în
sine se dezvоltă în raроrt cu anumiţi factоri: mediul de viaţă, evenimentele trăite,
interacţiunea cu membrii familiei, cu рrietenii, etc. Etichetările negative роt duce la
deteriоrarea încrederii în sine a elevilоr cu tulburări de limbaj și nu numai.
Toate cadrele didactice trebuie să acоrde о grijă deоsebită mоdului în care vоrbesc
elevilor sau în рrezenţa acestora, deоarece, о stimă de sine роzitivă şi realistă оferă cоndiţiile
fоrmării şi dezvоltării durabile a caрacităţii de a lua decizii resроnsabile, de a acceрta
limitele рersоnale, de a reacţiоna роzitiv la рresiunile gruрului sau la eşecurile рersоnale. Sa оbservat că elevii care au о stimă de sine роzitivă nu se simt cоmрlexaţi în raроrt cu alţii,
stabilesc relaţii bune cu ceilalţi în рlanul cоmunicării, ştiu care le sunt limitele, acceрtă
schimbările şi realizează cu uşurinţă lucruri nоi, sunt cоnştienţi că nu ştiu anumite lucruri,
dar sunt disрuşi să înveţe, роt să minimizeze semnificaţiile eşecurilоr şi să se mоbilizeze,
оferă ajutоr celоrlalţi, nefiind arоganţi sau cinici.
Dezvоltarea caрacitǎţii de autоaрreciere la vârsta şcоlarǎ mică, reрrezintă
fundamentul рsihорedagоgic al succesului elevilоr. În cazul elevilor cu tulburări de limbaj
autорerceрţia se sоldează cu fenоmenul negativ al neacceрtării, al autоresрingerii, iar
reducerea disоnanţei, cоmрensaţia, se realizează рrin evidențierea рunctelоr fоrte și рlasarea
în viitоr a unei imagini de sine mai bоgată.
Рentru dezvоltarea armоniоasă a sinelui elevilоr cu tulburări de limbaj, cadrele
didactice trebuie să aibă exрectanţe în funcţie de nivelul de dezvоltare al cорilului, să
рlanifice activităţile din timр, iar când elevii întâmрină dificultăţi să fie ajutaţi, să fie lăudaţi
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рe latura cоmроrtamentului роzitiv şi a efоrtului, chiar dacă rezultatul muncii nu este рerfect,
să оfere роsibilitatea elevilоr de a alege şi, mai ales, să оfere recоmрense рentru munca
deрusă.
Sinele este în strânsă legătură cu adaрtabilitatea sоcială, trăirea gamei de emоții, cu
succesul-insuccesul și cоmроrtamentele de limită. Astfel, dacă un elev se evaluează negativ
în majоritatea dоmeniilоr, acceрtă cu uşurinţă feedback-urile negative desрre рrорria
рersоană, trăieşte emоţii negative, este înclinat sрre anxietate şi deрresie, el va adорta
strategii ineficiente în faţa оbstacоlelоr. Tоate acestea cоnduc la о adaрtare sоcială de о
anumită calitate, la inadaрtare sau la evitarea sоcializării. Elevii cu о aрreciere negativă de
sine, în sрecial cei cu deficiențe, au tendinţa sрre reacţii afective negative cu intensitate mai
mare, se blamează mai mult şi întâmрină dificultăţi în a găsi sursa eşecului. Cорiii cu
tulburări de limnaj, dar cu intelect nоrmal, рrezintă о stimă de sine negativă datоrită unоr
dificultăţi de comunicare, datоrită unоr dificultăţi de interacţiune cu alţi cорii ca urmare a
faрtului că sunt neînțeleși, retraşi şi рuţin cоmunicativi. Acești elevi sunt nesiguri şi
neîncrezătоri în рrорriile abilităţi de a rezоlva о sarcină dată, sunt irascibili, nemulţumiţi, au
dificultăţi de cоntrоl al рrорriului cоmроrtament, au tоleranţă scăzută la frustrare și resimt
оrice interdicţie sau restricţie ca fiind о рedeaрsă şi reacţiоnează exagerat.
Un climat șcоlar unde cорilului i se оferă atenţie, încredere, libertate de exрrimare
şi dragоste necоndiţiоnată va avea ca rezultat о transfоrmare роzitivă, evidentă a cорilului,
acesta va deveni роsesоrul unei inestimabile cоmоri: о bună/ridicată încredere în sine, carel va ajuta în activitățile de învățare, ceea ce îi va crește nivelul rezultatelоr, рrоgresul fiind
mult mai evident.
Încrederea în sine a cорilului are un imрact рuternic nu dоar în ceea ce рrivește
рrоgresul educaţiоnal și nivelul рerfоrmanțelоr, ci şi dezvоltarea afectivă, sоcială și
intelectuală. Este dоvedit că elevii cu stimă de sine ridicată sunt caracterizaţi de dоrinţa vie
de a învăţa, agrearea рrоvоcărilоr, рăstrarea curiоzităţii înnăscute, acceрtarea greşelilоr şi
eşecurilоr ca рrilejuri de învăţare, tоlerarea criticilоr, cоmрetiţia cu ei înşişi, recunоaşterea
рunctelоr fоrte şi a celоr slabe, tоate acestea роt fi influențate de tiрul climatului șcоlar
рrezent în instituția în care învață cорilul.
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STUDIU DE CAZ – AB
Prof. Dr. Andreea-Mihaela ARTAGEA
Casa Corpului Didactic Constanța
În funcţionarea oricărei instituţii şcolare pot apărea situaţii de criză provocate de
cauze multiple, care influenţează în mod negativ desfăşurarea activităţii şi imaginea
exterioară. La nivelul școlii, criza se poate manifesta prin comportament deviant, care
conduce la divizarea grupului, infiltrarea unor grupări delicvente, implicarea mai multor
elevi ai clasei în acţiuni infracţionale.
Asemenea manifestări au la origine o serie de cauze: atmosfera competitivă
încurajată de către familie și de către mediul educațional, fenomenul de bullying, violența
fizică și verbală, exprimarea nepotrivită a emoțiilor, comunicarea defectuoasă între școală și
familie.
Situaţia conflictuală este întreţinută în absenţa priceperilor de rezolvare a
conflictelor. Familia și reprezentanții mediului școlar nu ştiu să răspundă în mod creativ
conflictelor şi utilizează modalităţi violente de soluţionare a acestora. Cadrul familial,
background-ul informaţional, climatul educativ pot favoriza, în anumite condiţii apariţia
unor relaţii conflictuale între elevi, școală și familie. Determinaţi de sistemul propriu de
aspiraţii şi nevoi, de familia care şi-a pus decisiv amprenta asupra personalităţii lor, elevii
pot avea niveluri diferite de aşteptări care să degenereze în conflicte ample sau mai puţin
profunde. Diferenţele de mentalitate, de nivel social, nepotrivirile între personalităţi sau
caractere în formare ce caută să se afirme, pot constitui cauze ale conflictelor dintre elevi.
Descrierea cazului. AB este în clasa a IX-a, înscris la o şcoală din sistemul de stat.
Ridică probleme atât părinţilor, profesorilor și celorlalți colegi. Adolescentul locuieşte
împreună cu un frate, cu mama şi cu bunicii din partea mamei şi este crescut de aceştia de la
câteva luni, de când a fost adus de mama lui din Italia. Tatăl nu locuiește împreună cu familia,
îi vizitează ocazional, nu lucrează şi îi place să bea. Pentru a își susține financiar familia,
mama a revenit, în urmă cu cinci ani, la muncă în Italia. Prin urmare, bunicii sunt cei care îl
îngrijesc şi se preocupă de educaţia copilului în cea mai mare parte a timpului. Bunicul este
cel care îi ia apărarea mereu, nu-i refuză aproape nimic copilului, însă şi acesta a plecat la
muncă în străinătate în urmă cu aproximativ un an. La şcoală, băiatul are probleme cu
învăţătura şi cu disciplina. Nu respectă regulile clasei, fură și îi violentează verbal și uneori
fizic pe profesori și pe ceilalți colegi. Are un grup de prieteni cu mult mai mari cu care se
ocupa de furturi. Elevul înregistrează rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu
standardele minimale de performanţă și riscând să rămână repetent. Colegii din clasă îl
izolează iar profesorii se declară depășiți de situație din cauza slabei comunicări cu familia:
bunica este și ea depășită de situație, fratele mai mic se teme de el, mama și bunicul nu au
cunoștință de situația adolescentului. Mai mult, tatăl îl depreciază, îl critică, îl minimalizează
constant şi îl respinge.
Analiza cazului. Subiectul prezintă tulburări de comportament, perturbă permanent
activităţile, încalcă frecvent regulile clasei, are dificultăţi în menţinerea şi stabilirea relaţiilor
interpersonale. Manifestări frecvente: loviri ale colegilor, injurii, ameninţări, refuzul de a
realiza o sarcină şi chiar de a vorbi, se integrează greu în grup, nu lucrează în echipă şi nu e
acceptat de grup. Bariere în calea învăţării: nu se implică în activităţile şcolare, diminuarea
activităţii intelectuale ca urmare a unui consum nervos rapid, frecvenţa şcolară slabă
generează acumularea unor lacune în învăţare, sarcinile şcolare sunt considerate de el
pedepse, profesorul fiind pentru el un adversar. Factorii psihosociali care au cauzat
comportamentul deviant al elevului: 1. Lipsa de timp şi de afecţiune a părinţilor;
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agresivitatea verbală a cuplului în prezenţa băiatului; agresivitatea verbală şi fizică a tatălui
asupra fiului; 2. Anturajul băiatului cu modele negative de conduită.
Strategii şi intervenţii utile importante atât în identificarea cât şi intervenţia precoce:
stabilirea clară a regulilor şi aplicarea lor; antrenarea adolescentului în activităţi care să
permită afirmarea sa; stimularea şi încurajarea comportamentelor adecvate, includerea
elevului în activităţile extraşcolare; motivaţia pozitivă (formulări de tipul: „dacă vei realiza...
vei obţine...”); adolescentul trebuie învățat să devină empatic (ex. Să se pună în locul celui
agresat); cel mai mic progres în evoluţia pozitivă a comportamentului trebuie recompensat.
Ajutor şi intervenţii ale unor persoane specializate: consultarea psihologului; terapie
psihologică cu implicarea tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice etc.);
consiliere individuală sau de grup; terapia prin artă; terapie prin muncă, activităţi: desen,
muzică, sport, etc.; programe de psihoterapie pentru tulburări emoţionale şi de
comportament (ex. Tehnici de relaxare).
Plan de intervenție. Comportamentul ţintă – întrerupe ora, plimbându-se printre
bănci în timpul lecțiilor, este foarte agitat, nu respectă regulile clasei şi vorbeşte urât cu cei
din jur. Analiza comportamentului: a. forma de manifestare a comportamentului: vorbeşte
tot timpul/subiecte care nu au legătura cu tema lecţiei, este agitat, adresează cuvinte
injurioase colegilor și uneori îi agresează fizic; b. frecvenţa: de 5-8 ori pe parcursul unei ore;
c. latenţa: indiferent dacă ştie sau nu răspunsul la întrebarea profesorului, vorbeşte imediat,
fără a da posibilitatea acestuia din urmă să termine de formulat întrebarea. D. contextul de
apariţie a comportamentului: în orice moment al lecției. Scop: diminuarea comportamentului
impulsiv şi opoziţionist manifestat în cadrul şcolii; stimularea înclinațiilor elevului spre
activitățile practice, plastice, sportive, etc. Obiective: formarea deprinderii de a respecta un
set minim de reguli de bună conduită, de a empatiza cu familia, cu profesorii și colegii;
conştientizarea de către elev a faptului că prin comportament delincvent va deveni o
persoană cu au un grad mare de periculozitate pentru societate care va fi pedepsită penal,
conform legii.
O condiție imperios necesară a fost monitorizarea din partea conducerii școlii, a
psihologului școlar şi a profesorilor, care au avut în această situaţie rolul de mediatori. Cea
mai mare responsabilitate a revenit însă profesorului diriginte care s-a axat pe implicarea
familiei și a tuturor elevilor în activităţi de învăţare, favorizând lucrul în echipă. Elevii vor
fi priviţi ca individualităţi, cu un sistem de nevoi şi aşteptări proprii. Se va urmări un câştig
din activităţile în comun, altfel echipa se va dezmembra înainte de a-şi finaliza sarcinile.
Rezultate obţinute în urma implementării planului de intervenţie: s-a redus frecvenţa
apariţiei comportamentului neadecvat; elevul nu mai frecventează cercurile infracționale; se
conformează regulilor de grup; respectă persoanele din grup şi la școală şi acasă;
recompensele duc la creşterea încrederii în sine, stima de sine pozitivă; conştientizează
efectele agresivității de ordin fizic și verbal.
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FACTORI FAVORIZANȚI AI TULBURĂRILOR DE
COMPORTAMENT ÎN MEDIUL ȘCOLAR
-Studiu de cazProf. psih. Marieta Căescu
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța
Prezentarea problemei
M. D, 15 ani, sex masculin, diagnosticat cu ADHD și transferat de două ori în alte
școli pe parcursul celor 8 ani de școală, provine dintr-o familie cu o situaţie materială foarte
bună, părinţii fiind însă extrem de ocupaţi cu derularea unei afaceri. Preocuparea pentru copil
se manifestă mai ales în sfera asigurării bunăstării materiale şi a păstrării unui standard social
(copilul vine şi pleacă de la şcoală cu şoferul firmei, frecventează săli de body-building şi
internet, se meditează începând din clasa a IV a la principalele discipline de studiu). Situaţia
şcolară se situează în limite medii, copilul fiind însă catalogat de profesori ca ,,arogant”,
,,certăreţ”, manifestând dese accese de revoltă la primirea unei note mai mici decât cea
aşteptată. Absenţele repetate ale elevului sunt prompt motivate prin certificate medicale de
către mamă. M.D. fumează din clasa a V a, fiind un fel de lider al grupului de băieţi din
clasă. La finalul clasei a VII a pleacă într-o tabără împreună cu câţiva copii din şcoală (în
special băieţi), unde experimentează mai multe tentaţii (consum de alcool, substanțe
etnobotanice). După o criză cu agitaţie psiho-motorie provocată de abuz de substanţe
psihotrope, medicul taberei cheamă părinţii pentru a-l lua acasă.
La interviul psihologic aplicat lui M.D. acesta susţine că totul s-a petrecut din
,,curiozitate” şi din dorinţa de a fi recunoscut şi în tabără ca lider de grup pentru băieţi chiar
mai mari decât el. Banii primiţi din partea părinţilor au fost o resursă pentru a ,,cumpăra”
bunăvoinţa şi atenţia membrilor grupului. Se conturează, deci, o slabă stimă de sine, nevoia
de afecţiune şi aprobare, nevoia de apartenenţă la grupuri care să-l valorizeze. Implicarea
deficitară a familiei în construcţia identitară a copilului se remarcă prin faptul că orice
frustrare resimţită de acesta (noutatea mediului, pierderea statutului cu care se obişnuise în
mediul şcolar) se descarcă în comportamente evazioniste cu mare grad de risc pentru
sănătatea sa fizică şi mentală (consum de alcool, tutun şi substanţe psihoactive). Copilului i
se recomandă consiliere psihologică individuală, susţinută de o consiliere a grupului familial.
La aplicarea testului de personalitate FPI-G, M.D obţine cote mici la dimensiunea calm (2
stanine) şi inhibiţie (3 stanine), cote medii la nervozitate, agresivitate, depresie şi
masculinitate (între 4 şi 6 stanine), cote reprezentând tendinţe ridicate spre emotivitate,
sociabilitate, deschidere (7 sau 8 stanine), cote maxime la dominare şi labilitate emoţională
(9 stanine).
La testul TAT, subiectul realizează povestioare ,,revanşarde” în care tema relaţiilor familiale
reci şi distante este prezentă.
Se susţine, deci, afirmaţia că pentru comportamentele deviante – consum de droguri în cazul
de faţă - alături de trăsăturile psiho-individuale favorizante (stima de sine scăzută, identitate
de sine slab structurată, labilitate emoţională etc) situaţia de criză în care subiectul este plasat
(criza familială cel mai adesea!) se constituie ca factor favorizant.
În mediul şcolar, modelul comportamentului deviant al consumului de substanțe psihotrope
poate lua amploare mai ales când dorinţa de autonomie se asociază cu tentaţia de a evada
într-o lume mai puţin sancţionantă, în care îţi poţi depăşi limitele, temerile şi frustrările.
Deşi riscul major al consumului de droguri este recunoscut (mai ales când acesta se
cronicizează), fiind descris prin alterarea funcţiei cognitive, scăderea discernământului şi
instalarea dependenţei psiho-fizice, cazul de faţă este unul cu prognostic bun pentru că
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,,semnalul de alarmă” declanşat de comportamentul deviant al copilului a fost bine receptat
de familie. Consilierea grupului familial şi-a atins scopul de a conştientiza rolurile şi
responsabilităţile fiecăruia cât şi de a ajuta părinţii să-şi structureze mai puţin alienant
priorităţile, acordându-i mai multă atenţie şi sprijin lui D, investindu-l cu încrederea de a
putea depăşi acest eveniment de viaţă traumatizant.
Planul de intervenţie pe problema lui M. D. a cuprins deci următoarele etape:
- interviul preliminar cu familia; ,,normalizarea” problemei şi conştientizarea rolului familiei
în rezolvarea ei (de cele mai multe ori, catastrofizarea unui eveniment de viaţă poate
determina reacţii exagerate, care prin ele însele întreţin comportamentul deviant);
- interviul preliminar cu copilul; prezentarea riscurilor la care se supune dacă va continua să
consume substanțe etnobotanice sau orice altă substanță psihotropă;
- şedinţe de autocunoaştere prin aplicarea unor teste de personalitate şi teste proiective,
pentru conștientizarea resurselor proprii;
- consilierea grupului familial (părinţi şi copil) pentru stabilirea unor obiective negociate cu
copilul pentru ca acesta să poată recăpăta încrederea în forţele de reechilibrare de care
dispune.
Concluzii
Factori favorizanți ai tulburărilor de comportament în mediul școlar identificați în acest caz
au fost:
- afecțiune preexistentă de natură neurobiologică și comportamentală (ADHD),
insuficient compensată prin tratament medical și intervenție educațională;
- stabilizarea la copil a unui mod ,,evazionist” de a rezolva problemele prin chiar
modelul parental;
- lipsa de implicare reală a familiei în educația valorică a copilului;
- trăsături psiho-individuale favorizante ale comportamentului deviant;
- trăsăturile specifice vulnerabilizante ale perioadei adolescenței (curiozitatea,
teribilismul, dorința de a epata, sensibilitatea excesivă la atitudinea grupului de egali,
acceptarea/nonacceptarea în grup aducând în egală măsură o supraimplicare riscantă
în cazul copiilor cu stimă de sine scăzută).
BIBLIOGRAFIE:
Clerget, St., 2008, Criza adolescenţei, Editura Trei, Bucureşti;
Marcelli, D., Braconnier, A., 2006, Tratat de psihopatologia adolescenței, Fundația
Generația, București;
Neamţu, C., 2003, Devianţa şcolară. Ghid de intervenţie în cazul problemelor de
comportament ale elevilor, Editura Polirom, Iaşi;
Opre, A., Prevenţia şi terapia tulburărilor emoţionale şi comportamentale din mediul
şcolar. Suport de curs, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2007.
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POVESTEA LUI ALEX, COPILUL CU SINDROM DOWN,
INTEGRAT CU SUCCES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ
Prof. psih. Carmen–Silvia Faliboga-Andrei
C.J.R.A.E. Constanța – Liceul Teoretic ,,Callatis” Mangalia
Motto: ,,Succesul se pare ca este în mare parte dat de capacitatea de a continua,
atunci când ceilalţi abandonează." (William Feather)
Alex C. are 9 ani și este în prezent elev la Liceul Teoretic ,,Callatis” Mangalia, clasa
pregătitoare. Băiețelul are Sindromul Down, o afecţiune cromozomială din cauza căreia în
ADN-ul lui, la perechea 21, în loc de doi cromozomi, sunt trei. Anomalia genetică, numită
şi Trisomia 21, nu este o boală - nu se vindecă -, ci e o stare fizică care impune anumite
limite cognitive şi corporale. O trăsătură fizică specifică persoanelor cu Down, uşor vizibilă
şi la Alex, este epicantus, care oferă o formă alungită a ochilor întâlnită la unele popoare
asiatice. Dizabilitatea intelectuală, asociată sindromului, îi reduce capacitatea de a memora
şi de a fi atent la activităţile de învăţare la școală. Cu toate acestea, Alex este un copil sensibil,
cu șanse maxime de integrare în societate, care își trăiește visul într-o școală de masă din
România, înfruntând prejudecățile oamenilor din jur și cerându-și dreptul la educație, stabilit
în Convenția ONU privind Drepturile copilului.
Șansa acestui copil i se datorează familiei care a avut puterea de a accepta rapid
diagnosticul și a înțeles importanța educației timpurii în dezvoltarea acestuia. La vârsta de 3
ani, Alex a fost înscris la grădiniță. În paralel, a beneficiat de o echipă de specialiști formată
din psiholog, logoped și kinetoterapeut. După 6 ani de efort susținut, Alex finalizează cu
succes clasa pregătitoare.
Alex s-a născut în anul 2007. A fost un copil dorit de ambii părinți, trecuți de 35 de
ani, la data nașterii copilului (vârsta maternă de peste 35 de ani, singurul factor prezentat în
literatura de specialitate care favorizează apariţia Sindromului Down). În timpul sarcinii,
mama a făcut toate analizele recomandate de medicul obstetrician, rezultatele fiind foarte
bune. Nimic nu prevestea diagnosticul ce aveau să-l afle la venirea copilului pe lume. Atunci
au înțes că fiul lor va fi ,,altfel”. Și, pentru că nu au primit niciun fel de încurajare din partea
cadrelor medicale, cei doi părinți și-au propus să lupte pentru a-l salva.
În plus, peste 40% dintre copiii cu Down au probleme cu inima, iar Alex s-a înscris și în
această categorie. Problemele cardiologice au fost rezolvate la vârsta de 8 ani când a putut
suporta intervenția chirurgicală. Sistemul imunitar scăzut creează multiple probleme
medicale în continuare.
La vârsta de 3 ani, când a început intervenția specializată și a fost înscris în
colectivitate, Alex funcționa asemenea unui copil de 1,5 ani. Comunica cu mare dificultate,
având un bagaj redus de cuvinte uzuale, articulate cu un efort fantastic. Devenea foarte
agresiv atunci când nu reușea să se facă înțeles. Era total dependent de părinții săi, nevoile
acestuia de a se îmbrăca, a se spăla, de a mânca fiind rezolvate prin intermediul acestora.
Avea un mare deficit de atenție și nu răspundea la activitățile de învățare propuse. Refuza
regulile și prefera fie momentele de izolare, fie pe cele de explorare a spațiului într-o manieră
personală și foarte periculoasă pentru el. Nu avea deprinderile necesare de a se juca cu ceilalți
copii deși își dorea acest lucru.
Părinții au optat pentru terapia ABA (Applied Behavior Analysis). Este o metodă de
terapie bazată pe teoriile comportamentale, care demonstrează că schimbând anumite
condiții din mediu, comportamentele copiilor se modifică în consecință. Aplicată cu succes
în cazul copiilor cu autism, ABA a început să fie recunoscută ca fiind eficientă și în cazul
copiilor cu ADHD, sindrom Down, deficiență mintală. Când vorbim de ABA, vorbim de
80

aplicarea științei învățării în ceea ce privește comportamentele semnificative ale individului.
Care sunt comportamentele semnificative? Comportamentele din viața de zi cu zi care ne
ajută să devenim independenți și care îmbunătățesc viața persoanei/copilului: joaca copiilor,
vorbirea și comunicarea, masa, toaleta, îmbrăcatul, spălatul, strânsul jucăriilor etc. Toate
comportamentele se învață, iar calitatea și frecvența cu care acestea apar în viitor sunt în
strânsă legătură cu consecința pe care persoana o primește când are comportamentul
respectiv. Întreg programul se bazează pe recompense ca și consecințe ale comportamentelor
(pozitive și negative.
Ludoterapia, terapia ocupațională, logopedia au participat activ la formarea de noi
achiziții, noi deprinderi, noi comportamente.
În prezent, Alex vine cu bucurie la școală. Colegii și doamna învățătoare îi oferă
suport permanent. Respectă regulile și participă la ore. Deși deficitul de atenție și deficiența
intelectuală se mențin, elevul reușește să răspundă la sarcinile de învățare. Comunică cu
ceilalți și reușește să se facă înțeles! Cântă, pictează, modelează, scrie, ascultă povești,
numără, asemenea colegilor săi.
Mai are momente când simte nevoia să se ascundă sub bancă, când evadează la toaletă pentru
a se juca cu apa și baloanele de săpun, când se supără pentru că nu reușește să ne transmită
ce își dorește. Dar aceste momente sunt rare. Acum, Alex este școlar și într-o zi va deveni
mecanic de mașini.
Până atunci, eu rămân pentru el ,,Ka” și primesc mereu câte o îmbrățișare!
BIBLIOGRAFIE:
www.sindromdown.ro
www.updown.ro
www. sindromul down sau mongolism
www. downinfoplus.ro
Terapeut Iulia Pantazi , 2009, note de curs – Terapia ABA, Cabinet Individual de Psihologie,
București
Terapeut Iulia Pantazi , 2009, note de curs – Intervenția psihologică în Sindromul Down, Cabinet
Individual de Psihologie, București
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PLAN DE INTERVENȚIE ÎN CAZUL DEFICIENȚELOR FIZICE
Prof. Ionuț Deli-Iorga
Clubul Școlar Sportiv Medgidia
Deficienţele fizice reprezintă categoria tulburărilor care afectează în special
componentele motrice ale persoanei. Deficienţa fizică gravă poate limita capacitatea de
mişcare a persoanei şi implicit integrarea profesională şi socială a acesteia.
Tipologia deficienţelor fizice :
1. Boli genetice şi congenitale: sindromul Down (dismorfism, hipotonie generalizată);
malformaţii ale aparatului locomotor (amelii, ectromelii, diformitatea Sprenghel, luxaţia
congenitală de şold);
2. Boli de creştere: rahitismul; piciorul plat; hipotrofia staturală ( nanism); inegalitatea
membrelor; malformaţiile coloanei vertebrale;
3. Sechele posttraumatice: paraplegia posttraumatică; paralizia obstetricală; alte pareze;
4. Deficienţe osteoarticulare şi musculare: traumatisme musculotendinoase; retracţii
musculare ( torticolis);
5. Deficienţe preponderent neurologice: boli ale neuronului motor central –
hemiplegiaspastică, displegia spastică, atetoza, sindromul rigidităţii cerebrale etc; boli ale
neuronului motor periferic – sechele poliomelitice, leziuni nervoase periferice, spina bifida,
distrofii musculare.
Din perspectiva psihomotricităţii se pot întâlni următoarele afecțiuni:
- tulburări de coordonare motrică;
- tulburări ale conduitelor neuromotorii /structurilor perceptiv – motrice (tulburări de schemă
corporală, lateralizare, organizare spaţială, temporală.
Observaţie : dacă deficienţele fizice se asociază cu alte tulburări (cel mai adesea cu
deficienţa mintală) tabloul clinic devine mai complex iar recuperarea şi evoluţia este lentă şi
uneori doar parţială.
Plan de Intervenție Personalizat
Domeniul de intervenție: psihomotor
Informaţii generale :
Numele elevului : M.G.I.
Data naşterii : 2006
Psihodiagnostic : deficienţă mintală moderată, tulburări de dezvoltare psihomotrică, , stări
de disonanţă afectiv – relaţională
Starea de sănătate : precară (răceli frecvente), fatigabilitate accentuată, enurezis nocturn,
Recomandarea Comisiei pentru Protecţia Copilului : integrare în şcoala de masă cu servicii
educaţionale de sprijin şi plan educaţional de intervenţie individualizată; terapie logopedică,
kineto-terapie şi consiliere educaţională.
Intervenţia : va fi realizată în echipa de caz (învăţător, profesor de sprijin, consilier şcolar,
profesorul de educație fizică) cu implicarea familiei ca partener cu sarcini precise în
programul de după şcoală.
Învăţătorul, profesorul de educație fizică şi profesorul de sprijin, împreună cu părinţii şi
copilul vor stabili obiectivele şi activităţile de învăţare .
Data de elaborare a planului : septembrie 2016
Informaţii educaţionale ( motrice):
Posibilităţi relativ bune pentru dezvoltarea atitudinilor de relaţionare pozitivă în grup
datorită dorinţei de a fi împreună cu ceilalţi copii ; familia manifestă o atitudine de
supraprotecţie dar se ocupă de copil, (îl duce /aduce la/de la şcoală, solicită periodic
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informaţii despre evoluţia copilului, este receptivă la sugestiile date de factorii educativi din
şcoală, prezentând informaţii cu privire la comportamentul copilului în familie sau în diferite
situaţii sociale). Prezintă posibilităţi relativ bune pentru dezvoltarea deprinderilor de
autoservire şi a capacităţii de autonomie socială şi personală. Manifestă dorinţa de a se
integra în grup /colectiv și din partea colectivului clasei se manifestă în general atitudini de
acceptare şi de ajutor în realizarea diferitelor sarcini. Are o capacitate bună de învăţare a
comportamentelor prin imitaţie. Sociabilitatea este bună dar prezintă semnele lipsei de
încredere în sine. Prezintă dorinţa de relaţionare în grup dar uneori blocată de timiditate
exagerată. Slabă dezvoltare psihomotrică la nivelul schemei corporale;
Nevoie de atenţie, afecţiune, integrare în grup, de modele comportamentale şi de sprijin
permanent din partea celorlalţi.
Obiective pe termen lung :
Dezvoltarea psihomotricităţii generale
Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale
Domenii de intervenţie recomandate : cognitiv, psihomotor, comportamental
Obiective pe termen scurt
- să denumească părţile propriului corp;
-să execute mișcări simple cu părțile mobile ale corpului
- să recunoască şi să denumească părţile corpului altor persoane;
- să recunoască părţile corpului pe o imagine;
Metode şi mijloace didactice pentru domeniul motor ( exemple ):
Exerciţii fizice şi jocuri de mişcare cu utilizarea denumirilor părţilor corpului;
Exerciţii de conştientizare a structurii propriului corp pe propria persoană şi pe colegi;
Exerciţii fizice şi jocuri în perechi ”faţă în faţă” pentru recunoaşterea părţilor corpului
partenerului şi conştientizarea „imaginii în oglindă”, stânga – dreapta etc.;
Exerciţii fizice şi jocuri de mişcare pentru conştientizarea poziţiei părţilor corpului în mişcare
Exerciţii grafice (desen) a părţilor corpului şi a corpului uman cu identificarea şi denumirea
acestora;
Exerciţii fizice şi jocuri de mişcare cu utilizarea denumirilor părţilor corpului şi utilitatea
acestora în realizarea activităţilor concrete cotidiene(mers,servirea mesei, scris,vorbit etc.).
Criterii de evaluare (exemple)
Identifică şi recunoaşte toate părţile propriului corp
Identifică şi denumeşte părţile corpului altor persoane
Recunoaşte părţile corpului pe o imagine sau mulaj
Execută mișcări simple, după comenzi clar exprimate.
Metode şi instrumente de evaluare
Evaluarea orală va fi preponderentă; observaţia.
BIBLIOGRAFIE:
Kovacs, Maria, 2007: ,,Curriculum la decizia şcolii în mediul incluziv’’ – Ghidul cadrului
didactic, Nr. 7, Ed. Incluzivă, Program Phare 2004, Acces la educaţie pentru grupuri
dezavantajate, EDP Bucuresti, 72 pagini
Prenton, Keith, 2007 : ,,Planificarea în contextul ameliorării şcolare’’, Ghidul managerului
din învăţământ, Program Phare, Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate, EDP
Bucureşti, 84 pagini
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CUM RECUNOAŞTEM UN COPIL CU MANIFESTĂRI
COMPORTAMENTALE OPOZANTE
,,Copiii sunt mâinile cu ajutorul cărora atingem cerurile."
Henry Ward Beecher
Prof. psih. Eugenia Dobromir
CJRAE-Grădiniţa cu Program Prelungit ,, Perluţele Mării” Constanţa
Copiii cu manifestări comportamentale opozante au dificultăţi în respectarea
regulilor importante în comparaţie cu cei de aceeaşi vârstă. Ei ajung deseori să aibă conflicte
cu părinţii sau cu alte persoane adulte semnificative, precum şi cu fraţii, sau alţi copiii din
afara familiei. Ei se înfurie foarte repede, îi enervează pe ceilalţi în mod constant şi îi
învinovăţesc pentru greşelile sau comportamentele proprii neadecvate. Manifestările
opozante şi agresive sunt până la un punct parte componentă a unei dezvoltări normale,
existând anumite faze în care aceste manifestări sunt mai pregnante. Spre exemplu, mulţi
copii de trei ani au crize de furie intense care devin tot mai rare la patru - cinci ani. La
pubertate, conflictele cu părinţii cresc în amploare. 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 furii 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 de la grădiniţă şi şcoală. 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). Aceste comportamente inadecvate se pot corect dacă
suntem consecvenţi în respectarea anumitor reguli.
Este bine să asigurăm un cadru de la vârste fragede, în mod progresiv, pe măsură ce
apar anumite comportamente inadecvate. Acest fapt necesită multă energie şi disciplină din
partea părinţilor, în schimb rezultatele merită efortul şi ne vor facilita sarcina în viitor.
Copilului este bine să–i explicăm ce e permis şi nu e permis să facă.
Lista celor 5 C
,,Iată cinci caracteristici pe care regulile noastre şi modul de aplicare a lor trebuie să
le cuprindă:
1. Să fie clare: regulile de viaţă în casă, la grădiniţă şi la şcoală trebuie să fie clar
explicate copilului;
2. Să fie concrete: regulile să fie astfel încât copilul să le poată înţelege şi aplica
adecvat;
3. Să fie constante: este probabil unul din principiile cele mai dificil de aplicat pentru
părinţi, educatoare sau învăţători. Regulile nu trebuie să se schimbe după dispoziţia adulţilor,
în funcţie de zi sau de părinte. Constanţa înseamnă fermitate. Dacă toleraţi un comportament
într-o zi şi nu-l acceptaţi în ziua următoare copilul va fi dezorientat. Constanţa îi dă copilului
siguranţă, îi permite să prevadă reacţia părinţilor şi a educatorilor. Fermitatea nu înseamnă
neapărat rigiditate. Puteţi suspenda temporar o regulă pentru o ocazie specială (o sărbătoare
de exemplu) dar trebuie să–i explicaţi clar că e o excepţie, un privilegiu.
4. Să fie coerente: părinţii şi profesorii sunt modele pentru copilul lor. Trebuie să
respecte la rândul lor regulile de viaţă pe care le-au instituit acasă; de exemplu, respectul,
politeţea, etc.
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5. Să fie consecvente: toţi copiii au, în diferite grade, tendinţa de a sfida regulile sau
de a forţa limitele, de unde importanţa stabilirii unor consecinţe pentru aceste abateri de
conduită. În mod ideal consecinţa trebuie să aibă legătură cu nerespectarea regulii.
De exemplu, regula de a nu mânca în camera de zi şi consecinţa: interzicerea
televizorului pentru o seară. Când consecințele sunt logice şi rezonabile, ele îi permit
copilului să–şi dezvolte simţul responsabilităţii. ,,Chiar dacă e normal ca un copil să încalce
regulile nu trebuie să cădem în capcana de a acorda o mie şi una de şanse” (Vallieres, 2010,
p. 80). Regula să fie des reamintită. Există o diferenţă între a aminti constant regulile şi a
repeta aceeaşi regulă sau cerinţă înainte de a interveni. Când e vorba despre o cerinţă,
negocierea trebuie evitată. Copiii ne cunosc limitele şi ştiu de câte ori cei din jurul lor, de
exemplu mama, tata, bunica repetă regula. Repetând neîncetat regula înseamnă a-l încuraja
pe copil să continue şi mai ales să nu asculte de prima dată. Este indicat ca o regulă să i se
ceară o singură dată, precizând care este consecinţa aşteptată, apoi trebuie acţionat. Regula
se repetă în funcţie de context, repetându-se este integrată în obiceiurile copilului.
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DIVERSITATE ŞI EXPERIENŢE ÎN EDUCAŢIA INCLUZIVĂ
Elisabeta Custara
Şcoala Gimnazială Nr. 11 “Dr. C-tin Angelescu”, Constanţa

Educaţia nonformală alături de educaţia formală şi educația informală reprezintă
ansamblul acţiunilor şi al influenţelor pedagogice desfăşurate, succesiv sau simultan, în
cadrul activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii umane. Pentru a deveni o dimensiune
permanentă a existenţei umane, educaţia trebuie să aibă un caracter global, conjugând
armonios şi eficient educaţia formală cu cea nonformală şi informală. În cazul elevilor cu
CES educația non formală ajută la completarea celorlalte forme de educație a copilului prin
valorificarea potențialului de învățare al elevului
Elevii cu nevoi educative speciale sunt parte a societăţii noastre , aceştia mai mult
decât ceilalţi copii au nevoie de o permanentă colaborare şi socializare cu alţi copii pentru
asigurarea integrării sociale a lor. Prin contactul direct cu elevii din alte instituţii şcolare ,
prin implicarea alături de ei la diverse activităţi, se realizează minimalizarea separării şi
reducerea chiar până la înlăturare , în mare măsură, a tendinţelor de agresivitate,
comportamente neadecvate, contribuind la îmbunătăţirea modului lor de viaţă.
Educaţia integrată se referă, în esenţă, la includerea în structurile învăţământului de
masă, la activităţile educative formale şi nonformale a copiilor cu cerinţe educative speciale
în educaţie. Educaţia integrată urmăreşte dezvoltarea la copiii cu cerinţe educative speciale
a unor capacităţi fizice şi psihice care să-i apropie cât mai mult de copiii„normali”. Din punct
de vedere sociopedagogic, sunt semnificative următoarele premise ale educaţiei integrate:
egalitatea şanselor educaţionale, caracterul democratic al sistemelor şcolare, pedagogia
suportivă şi discriminarea pozitivă.
În ceea ce priveşte educaţia nonformală, aceasta este importantă prin următoarele
avantaje pedagogice:
• este centrată pe cel ce învaţă, pe procesul de învăţare, nu pe cel de predare, solicitând în
mod diferenţiat participanţii;
• dispune de un curriculum la alegere, flexibil şi variat propunându-le participanţilor
activităţi diverse şi atractive, în funcţie de interesele acestora, de aptitudinile speciale şi de
aspiraţiile lor;
• creează ocazii de petrecere organizată a timpului liber, într-un mod plăcut, urmărind
destinderea şi refacerea echilibrului psiho-fizic;
• este nestresantă, oferind activităţi plăcute şi scutite de evaluări riguroase, în favoarea
strategiilor de apreciere formativă, stimulativă, continuă;
• răspunde cerinţelor şi necesităţilor educaţiei permanente.
În cazul educaţiei nonformale, accentul este pus pe învăţarea prin acţiune, învăţarea
de la egal la egal şi pe activitatea voluntară, mai degrabă decât pe învăţarea unor cunoştinţe
din manuale şi alte surse scrise de învăţare. Întrucât educaţia nonformală se bazează pe
oferirea de situaţii de viaţă reală care nu pot fi reproduse în clasă, instituţiile de educaţie
formală ar trebui să coopereze cu furnizorii de educaţie nonformală pentru a dezvolta
activităţi extracurriculare, combinând cunoştinţele şi metodologiile specifice ambelor tipuri
de educaţie, dar respectând principiile educaţiei nonformale.
Propun spre exemplificare câteva activităţi utilizate pentru dezvoltarea abilităților
sociale ale elevilor cu dizabilităţi. Abilitatea socială este definită drept capacitatea de a iniţia
şi întreţine relaţii personale, de a fi acceptaţi si de a ne integra în grupuri, de a acţiona eficient
ca membri ai unei echipe.
Tehnica ziarului vorbitor, prin care se cere elevilor la începutul unei ore să-şi
exprime sentimentele produse de ziua respectivă acţionând asupra unui ziar pe care l-a primit
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de la profesor;astfel, ruperea ziarului poate desemna sentimente de frustrare acumulate de
elev.
Grupurile zumzăitoare: elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru persoane pentru a
le permite si celor mai timizi să-şi exprime opiniile. Rezultatele muncii în echipă vor fi
prezentate de un singur elev, fără a se nominaliza elevii care au avut o anumită idee. La
început, prezentarea o vor face elevii care nu au probleme de comunicare; pe măsură ce
elevii se vor familiariza cu această tehnică, sarcina prezentării rezultatelor finale va reveni
si celor mai timizi.
Tehnica Obiecte găsite: este o tehnică producătoare de amuzament şi energie,
contribuind la dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi negociere. Se va cere elevilor ca timp
de câteva minute să iasă din clasă şi să revină aducând cu sine un obiect pe care l-au găsit în
afara clasei. Ei au sarcina de a prezenta cât mai frumos obiectul respectiv şi, chiar mai mult,
să convingă învăţătorul să îl cumpere.
Ochelarii vorbitori: elevii sunt aranjaţi în cerc. O pereche de ochelari de soare va
trece pe rând de la unul la celălalt. Unul dintre copii începe jocul purtând ochelarii. Vecinul
din partea dreaptă spune: “Ochelari, ochelari, spuneţi ce vedeţi,Spuneţi ce vă place mai mult
la mine.” Cel care poartă ochelarii trebuie să răspundă în numele lor. Va spune un lucru
frumos, bun despre cel care a recitat versurile, apoi va trece ochelarii vecinului din partea
stângă. Jocul continuă până ce toţi membrii cercului vor lua parte la el.
Mângâierea îngerilor : pe un fond muzical adecvat, copiii aşezaţi pe două rânduri
faţă în faţă, având roluri de îngeri ating colegul care trece încet, cu ochii închişi,
prin culoarul rândului format. Prin atingere, copiii transmit colegului gânduri de
afecţiune, precum un înger. Prin acest exerciţiu – joc se urmăreşte coeziunea
clasei, respectul faţă de ceilalţi, echilibru individual psihic.
Desenul grupului constă în realizarea unui desen în grup, pe o coală mare de hârtie,
cu menţiunea ca fiecare să-şi aleagă un loc pentru a desena ce doreşte, astfel încât toţi să
dispună de un spaţiu pentru desen în mod egal. Prin acest exerciţiu se urmăreşte libertatea
de manifestare, colaborarea cu colegii de grup, antrenarea răbdării şi respectarea regulilor
de grup.
Rotaţia desenelor: copiii aşezaţi în jurul unei mese, vor desena timp de 3-5 minute
pe foile primite ce doresc. La comanda Stop! elevii vor da foaia colegului din dreapta care
va desena ce doreşte timp de 5 min. Desenele se vor roti de la un coleg la altul, până vor
reveni elevului – posesor. Prin acest exerciţiu se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor de
rezolvare a problemelor şi conflictelor, respectul faţă de colegii de grup, dezvoltarea
creativităţii.
Într-o şcoală a diversităţii, educaţia trebuie să pună accentul nu numai pe împărtăşirea
unor noi modele de socializare şi de percepţie a propriei persoane, ci şi pe facilitarea
acceptării unor diverse moduri de viaţă, situaţii, puncte de vedere, etc.
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DANSĂM ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR
Exemple de bună practică
Prof. Înv. preşcolar Lucia Ene
Prof. Înv. preşcolar Anişoara Camelia Arion
Grădiniţa P.P.” Amicii” Constanţa
Prin această activitate, noi cadrele didactice şi preşcolarii voluntari de la Grădiniţa P.P.
„Amicii” am urmărit producerea unor schimbări pozitive în ceea ce priveşte percepţia, gradul
de toleranţă şi de empatie faţă de fenomenele de incluziune şi integrare a copiilor cu CES,
încercând prin acest lucru să valorizăm şi să valorificăm astfel, experienţa mediului şcolar
incluziv în abordarea problematicii elevilor cu CES.
Obiectivele pe care noi le-am avut în vedere au fost:
 Îmbunătăţirea relaţiilor de cooperare între partenerii implicaţi în educaţia incluzivă
(voluntari/beneficiari);
 Promovarea rezultatelor obţinute de către partenerii implicaţi în educaţia incluzivă;
 Valorificarea experienţelor didactice ale cadrelor didactice din învăţământul
preprimar, care sunt implicaţi în educaţia copiilor cu CES;
 Diseminarea unor exemple de bune practici în abordarea preşcolarilor cu CES
integraţi.
Pentru a putea realiza aceste obiective noi, cadrele didactice din grădiniţă, ne-am
documentat în ceea ce priveşte copilul autist, pentru a putea lucra cu ei, pentru a le înţelege
nevoile şi comportamentul, pentru a găsi modalităţile cele mai eficienţe de cooperare şi
colaborare între preşcolarii voluntari şi cei beneficiari. Am cerut şi alte informaţii despre
manifestările fiecărui copil, fiind foarte folositoare discuţiile cu psihologii de la centru, care
lucrează cu aceşti copii.
Autismul este o tulburare gravă în care copiii par indiferenţi la alte persoane şi au
probleme în comunicarea cu alţii. Un copil autist nu are o teorie a mentalului, ceea ce îl
împiedică să înţeleagă sentimentele, dorinţele şi opiniile altora. Prin urmare, pentru un copil
autist, oamenii par la fel ca orice alte obiecte. Acest lucru contribuie la aparenta lipsă de
interes a copilului faţă de ceilalţi şi la retragerea într-o lume interioară. Nu au instincte de
orientare, nu stabileşte contacte afective cu mediul. Au o sensibilitate la stimulii senzoriali.
Este esenţial să-i ajutăm să comunice, chiar dacă nu vorbesc, fiindcă ei îşi doresc foarte
mult să o facă, dar nu ştiu cum. Şi să nu uităm că pentru integrarea lor socială este primordial
că ei să comunice cumva, însă trebuie să găsim un sistem uşor de înţeles şi de ceilalţi.
Fără sprijin copiii cu tulburări din spectrul autist pot avea dificultăţi în:
- Iniţierea unei conversaţii;
- Iniţierea unei activităţi;
- Dezvoltarea unei relaţii cu ceilalţi copii;
- Participarea la activităţi;
- Înţelegerea şi respectarea regulilor de grup sau într un joc;
- Generalizarea abilităţilor.
Am reprezentat grupul “Amicii” alcătuit din 10 dansatori preşcolari. Echipa a fost
formată din 5 elevi voluntari de la Grădiniţa P.P “Amicii” (G. A., Z. A., P. M., D. S., C.T.) şi
4 elevi beneficiari de la “Centru de zi pentru copii cu autism” (F. V., D. I. A., C. A. D., H.
D.), şi un beneficiar integrat la GPP “Amicii” (P. Ş.).
Ne-am prezentat în concursul naţional de dans “Împreună pentru viitor”, concurs
iniţiat de ISJ Constanţa şi CJRAE. Dansul modern intitulat “Amore” a fost ales sugestiv iar
melodia aleasă pentru susţinerea beneficiarilor, a transmis mesajul că” iubirea “reprezintă o
punte pe care putem merge împreună pentru viitor.
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Copiii au venit în grădiniţă însoţiţi de părinţi şi de psiholog, au intrat în sala de grupă
unde au luat contact cu preşcolarii grupei. Preşcolarilor-voluntari li s-a explicat că vor dansa
cu copii care au probleme de „sănătate”, copii aflaţi în dificultate. Acest lucru nu le-a speriat
pe cele 5 fetiţe din grupă care au decis să participe la concursul de dans „Împreună pentru
viitor”, alături de cei 5 băieţei cu probleme. Copiii din centru de zi pentru copii cu autism
erau cunoscuţi preşcolarilor noştri, deoarece mai participasem împreună şi la alte acţiuni de
voluntariat, acţiuni în care am donat fructe şi legume, am desenat şi am petrecut timp
împreună.
Preşcolarilor din grădiniţă-voluntarilor li s-a explicat că trebuie să-i susţină pe
partenerii lor – beneficiarii, în timpul dansului, să-i dirijeze, să-i stăpânească să-i orienteze,
fără a-i brusca. La început, cei din centru au încercat mişcările, fiind şi părinţii de faţă. O
fetiţă nu a vrut să danseze fiindcă muzica era prea tare. Psihoterapeuţii ne-au sfătuit să
trimitem părinţii în altă parte, să nu fie de faţă la repetiţii, pentru a se desfăşura în bune
condiţii repetiţiile. Pentru fetiţa cu sensibilitate auditivă, a fost nevoie de prezenţă unui
psiholog din centru, care o susţinea în executarea paşilor de dans. Acest lucru s-a întâmplat
două zile, până s-a obişnuit cu partenera de dans. După fiecare repetiţie, copiii primeau
stimulente şi erau apreciaţi verbal pozitiv pentru felul în care au dansat. Apoi, încetul cu
încetul, repetiţie după repetiţie au lucrat fără niciun sprijin, numai cu noi, educatoarele care
au coordonat dansul. A început să le placă dansul, să-l execute corect ca şi coregrafie, fiind
tot timpul ajutaţi şi îndrumaţi de partenerii voluntari.
După trei – patru zile de repetiţii, se obişnuiseră cu partenerii voluntari, întrebau,
dacă un voluntar nu era prezent, în acel moment, unde este. Au reuşit să stabilească relaţii
pozitive, afective, se îmbrăţişau cu bucurie la sfârşitul dansului, la figura de final, de poză.
La concursul de dans care a avut loc la Palatul Copiilor am întâmpinat şi alte
probleme. Beneficiarii erau schimbaţi în comportament, având în vedere locul nou, contextul
nou în care ei se aflau, lumea multă, agitaţia şi gălăgia. Şi ţinuta de dans a creat probleme
unuia din copii, deoarece nu dorea să fie îmbrăcat în cămaşă. Cu ajutorul psihologilor de la
Centru am reuşit să înlăturăm toate aceste impedimente, urcând pe scenă pentru a dansa.
Momentul dansului a fost foarte frumos, au dansat bine, s-au coordonat împreună iar la final,
au impresionat publicul. Răsplata pentru munca depusă a fost deosebită: locul trei şi premiul
special pentru popularitate.
Obiectivele propuse au fost îndeplinite. Am fost şi vom fi împreună pentru viitor, am
dovedit că se poate să facem lucruri frumoase, să integrăm copiii cu CES în programul
activităţilor deosebite pe care le pot desfăşura copiii de vârstă preşcolară.
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UN STUDIU DE CAZ –O INTEGRARE REUŞITĂ
Prof. psih. Gabriela Florea,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța
Vasilica Antonie
Grădiniţa P.P. “Amicii”, Constanţa
“Învăţăm să vorbim vorbind,
Învăţăm să citim citind,
Învăţăm să scriem scriind,
Învăţăm să includem incluzând.”
(Gary Bunch, Marsha Forest, Jack Pearpoint)
Integrarea semnifică faptul că relaţiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoaştere a
integrităţii lor, a valorilor şi drepturilor comune ce le posedă. Integrarea se realizează pe mai
multe nivele, de la simplu la complex, parcurgând următoarele etape : integrarea fizică,
integrarea funcţională, integrarea socială, integrarea personală, integrarea societală,
integrarea organizaţională.
Lucrând în echipă, susţinându-ne reciproc am sprijinit numeroşi copii cu întârzieri în
dezvoltare integraţi în grădiniţa noastră.
Studiul de caz pe care vrem sa-l prezentăm se referă la un băieţel de 4 ani cu
hipoacuzie severă, totală, încadrată în gradul I de handicap, compensată cu implant cohlear
care a fost înscris la grupa Albinuţele. Iniţial preşcolarul nu manifesta interes decât pentru
desene animate, nu reacţiona la stimulările educative, era refractar la apropierea colegilor,
manifesta negativism şi ostilitate faţă de activitate, participa la formarea rutinelor într-o
manieră ce ne putea conduce la etichetarea “greu educabil”. În etapa iniţială a proiectării
planului remedial, l-am observat o perioadă, fiindu-mi foarte greu să realizez o evaluare a
abilităţilor, a potenţialului şi un program individualizat de intervenţie. Părinţii copilului
cooperau, veneau frecvent la consiliere, cereau feed-back zilnic de la întreg personalul
grădiniţei începând cu paznicul de la intrare până la panoul cu activităţile zilnice expuse la
grupă. Din discuțiile cu familia a reieşit că băiatul, să îl numim “Călin”, face terapie
logopedică zilnic şi progresează în recuperarea vorbirii, a dislaliei polimorfe de limbaj şi
comunicare.
Ulterior cu sprijinul familiei şi al Asociaţiei „Să auzim glasul mamei” am participat
la sediul C.J.R.A.E. la o întâlnire cu specialiştii care conlucrau la recuperarea primelor 5
cazuri din Constanţa compensate prin acest procedeu inedit, unde medicul chirurg care a
efectuat operaţiile a prezentat tabloul clinic medical şi simptomatologia postoperatorie, firma
producătoare a implanturilor, prin reprezentantul său, ne-a expus caracteristicile tehnice,
întreţinerea, efectele de propagare în funcţie de mediile de dispersie sau rezonanţă, medicul
O.R.L a diseminat anamneza cazurilor, logopezii au adus filmuleţe din activitatea de terapie,
profesorii de sprijin asemenea, părinţii copiilor au povestit demersurile pe care le-au făcut,
întâlnire extrem de utilă pentru înţelegerea complexă a întregului tablou individual şi
personal pentru fiecare copil în parte. Am analizat toate aceste informații deducând că
intervenţia precoce medicală trebuie susţinută prin măsuri deosebit de flexibile în plan
educativ, astfel încât integrarea lui “Călin” să devină funcţională.
Am stabilit, împreună cu ambele doamne profesor pentru învăţământ preşcolar, să
intervenim în prima etapă, în plan comportamental, prin reducerea negativismului, creşterea
stimei de sine, abilitare socio-emoţională, activităţi dinamice, cât mai atractive. Cu mult
profesionalism şi dăruire s-a proiectat mediul fizic şi educativ al grupei Albinuţe demersului
de antrenare a băiatului în activităţi de grup sau în perechi alternante. Cu tact şi multă
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blândeţe s-a implicat personalul de îngrijire pentru derularea rutinelor cât mai plăcut, astfel
încât programul a devenit foarte agreabil acestuia şi familia a solicitat program prelungit în
unitatea preşcolară.
Colaborarea cu specialiştii din echipa internaţională a continuat on-line iar la sediul
C.J.R.A.E şi cu sprijinul Asociaţiei „Să auzim glasul mamei” am participat trimestrial la alte
activităţi. „Învăţarea vorbirii prin experienţa de zi cu zi - Alfabetizarea timpurie a copiilor
cu implant cohlear” susţinut de Victorija McDonell formator „Children’s early literacy”
work-shop pentru familiile copiilor susţinuţi de echipa interdisciplinară, la care au putut
participa toate persoanele interesate de temă.
“Reabilitarea auditiv-verbală la copiii cu vârste între 0 şi 5 ani cu implant cohlear”
s-a derulat timp de două zile, au participat cadre didactice din grădiniţă, iar în diverse săli
echipe de terapeuţi germani ne-au pus la dispoziţie demonstraţii terapeutice cu copiii
voluntari, apoi am primit explicaţii ştiinţifice, am reflectat asupra metodelor şi am pus
întrebări legate de procedee, metode sau stiluri de intervenţie. Pe lângă cele două doamne
educatoare de la grupă, Murtza G. şi Antonie V. au participat la această sesiune deschisă şi
alte doamne educatoare interesate de această problematică şi am avut privilegiul să-l
observăm pe Călin lucrând cu diverşi specialişti.
Ne-am format, informat şi perfecţionat strategia de recuperare, am reactualizat
obiectivele educaţionale pe tot traseul individual parcurs de subiectul nostru. La 5 ani, în
grupa mare, băiatul era integrat şi iubit în grădiniţă, participa cu entuziasm la multe dintre
activităţi, începusem să-l antrenăm în activităţi extraşcolare, avea un curriculum personalizat
pe toate ariile de dezvoltare, era stimulat cu profesionalism şi responsabilitate.
Despre demersurile pe care le-am realizat împreună ar fi multe de spus. S-au derulat
multe convorbiri telefonice în afara programului cu toţi partenerii educaţionali, orice
sugestie a fost luată în considerare, toţi am contribuit cu profesionalism şi dedicaţie.
A fost o experienţă provocatoare care ne-a unit, ne-a transformat pe toţi din echipă,
ne-a dat entuziasmul unor altor potenţiale încercări şi certitudinea că intervenţia în etapa
senzorială de dezvoltare, abordarea timpurie e o şansă unică pentru fiecare copil. Îl privim
cu mândrie şi drag pe Călin, astăzi mic şcolar, în toate ipostazele vieţii sale.
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Robbins AM, Osberger MJ, Miyamoto RT, Kessler KS. Language development in young
children with cochlear implants;
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MODALITĂŢI DE REALIZARE A EDUCAŢIEI INCLUZIVE ÎN
GRĂDINIŢĂ
Prof. GHEORGHIŢA BRÎNZĂ
LICEUL TEORETIC MURFATLAR
structură GRĂDINIŢA P.N. NR 1 MURFATLAR
„Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei
şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru
a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei
comunităţi” (MEN&UNICEF, 1999 şi HG nr.1251/2005).
În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor şi
mijloacelor optime de intervenţie educativă încă de la vârstele mici asupra unei categorii cât
mai largi de populaţie infantilă.
Se recunoaşte faptul că dintr-un plan de analiză, populaţia şcolară se divide în două
categorii: copii normal dezvoltaţi şi copii cu cerinţe educative speciale, cu nimic vinovaţi de
situaţia lor deosebită, ponderea lor în grupele de preşcolari din mai toate grădiniţele fiind
considerabilă.
Iată câteva întrebări la care am încercat să găsim răspunsuri:
DE CE SĂ NE PESE ?
Pentru că aceşti copii nu se pot descurca singuri. Ei au nevoie de ajutor, pentru că toţi
au dreptul la educaţie, pentru că toţi sunt capabili să înveţe, pentru că toţi au de câştigat,
chiar şi cei cu dezvoltare normală, care se vor obişnui cu diversitatea, cu faptul că nu e nici
o problemă dacă aceşti copii sunt diferiţi.
CINE DESCOPERĂ CERINŢELE SPECIALE ALE COPIILOR?
În primul rând părinţii, ar trebui, deoarece ei sunt “martorii” primilor ani de viaţă ai
acestora, apoi educatoarea, care are obligaţia şi competenţa de a-i cunoaşte pe fiecare dintre
copiii cu care lucrează.
Copii cu CES sunt în majoritatea grădiniţelor. Ei sunt parte a grupului de copii,
participând, după posibilităţile lor la activităţi şi program. Dacă, pe o perioadă anume,
educatoarea observă că problemele sunt frecvente, ea trebuie să ceară sprijin de la specialişti,
de asemenea să antreneze familia în demersurile de ameliorare a problemelor descoperite.
Studierea copiilor cu cerinţe educative speciale prezintă un interes particular.
În cele ce urmează voi prezenta cazul unui copil cu CES:
TABLOUL FAMILIEI: Copilul se află în plasament la o familie biparentală, care mai are
în plasament încă un copil mai mic şi copilul familiei de câteva luni. Familia are o stare
materială ce îi permite un trai decent, ambii părinţi lucrând, fiecare, într-un anumit domeniu.
TABLOUL COPILULUI: Z.M. este o fetiţă de 6 ani, cu o dezvoltare fizică
normală, diagnosticată în urmă cu 4 ani cu retard psihic sever, deficienţă în dezvoltarea
limbajului extern, deficit atenţional şi tulburare de opoziţie.
La intrarea în grădiniţă, după evaluarea iniţială, am constatat că nivelul de inteligenţă
era subnormal, capacitatea de memorare redusă, atenţia instabilă şi stătea mai mult retrasă.
Adaptarea la mediul grădiniţei nu s-a făcut uşor, deoarece plângea după mama-care era
asistentul maternal al copilului.
DEPISTAREA PROBLEMELOR cu care se confrunta Z.M. a fost făcută de către
mama acestuia. În urma discuţiilor avute cu educatoarea grupei, ea a recunoscut că Z.M. are
anumite probleme de comportament şi acasă şi a furnizat o serie de alte informaţii care mau ajutat în elaborarea planului de intervenţie personalizat. A acceptat consultaţia unui medic
specialist şi sprijinul acestuia (medicaţie adecvată şi consult periodic).
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Întocmirea planului de intervenţie s-a impus ca urmare a necesităţii de a o include
mai uşor în grupă şi a început cu culegerea informaţiilor de la familie şi cu observarea tuturor
aspectelor din comportarea copilului la grădiniţă. Pentru a stabili nevoile de dezvoltare ale
copilului am solicitat colaborarea unei echipe de specialişti de la Complexul Cristina din
Constanţa (psiholog, logoped) şi a familiei. Psihologul a diagnosticat copilul ca având un
retard psihic grav, manifestat prin slaba capacitate de analiză, sinteză, comparaţie, deficienţă
în dezvoltarea limbajului extern, deficit atenţional şi tulburare de opoziție.
NEVOILE COPILULUI s-au identificat cu punctele slabe pe care mi-am propus să
le remediez în măsura în care se poate, în activitatea curentă cu grupa(nevoia de exprimare
corectă în propoziţii, de pronunţare corectă a sunetelor; nevoia de socializare, comunicare,
de integrare în grup, nevoia de afecţiune, nevoia formării unei bune imagini de sine, de a
căpăta încredere în forţele proprii). În ceea ce priveşte defectele de vorbire părinţii au fost
îndrumaţi să consulte un logoped.
PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
În urma stabilirii cerinţelor educative speciale ale copilului Z.M. am stabilit
următoarele:
A. Scopul programului de intervenție
B. Obiective pe termen lung şi scurt
C. Intervenţia educatoarei în cadrul grǎdiniţei
D. Ţintele stabilite (1.Dezvoltarea potenţialului cognitiv al copilului; 2.Dezvoltarea
abilităţilor de comunicare; 3.Însuşirea şi respectarea unor reguli de comportare în grup; 4.
Consilierea familiei)
CONCLUZII:
Programul de intervenţie personalizat a presupus munca în echipă, formată în
principal de educatoare, psiholog şi familie, care a urmat paşii recomandaţi atrăgând în
echipă logopedul, precum şi toţi cei implicaţi în activităţile desfăşurate de Z.M. pe parcursul
unei zile pentru a forma un cerc de susţinere, echilibrare şi integrare a acestuia în grupul de
preşcolari şi implicit în societate. În urma intervenţiilor educative, Z.M. a înregistrat un
progres real, favorabil unei integrări optime în şcoala pe care o va începe în curând.
Concret, părinţii care au asemenea copii trebuie: să îşi pregătească copiii pentru a
învăța, să le prezinte grădiniţa ca fiind un loc interesant în care pot învăţa lucruri noi şi îşi
pot face prieteni; să discute cu cadrele didactice, logopedul şi psihologul, să stabilească o
relaţie adecvată cu ei; să participe la evenimentele de la grădiniță; să discute cu copilul
despre ce se întâmplă la grădiniță; să le ofere informaţii utile cadrelor didactice, astfel încât
acestea să poată acţiona corespunzător.
Cadrele didactice trebuie: să-i determine pe părinţi să vorbească şi să ştie că sunt
bine primiţi; să comunice pozitiv, să menţină fluxul comunicaţional; să-i ajute pe părinţi să
înţeleagă importanţa sprijinului lor; să conceapă şi să dezvolte un curriculum adaptat pentru
copii cu CES, care să promoveze un proces de învăţare pentru toţi, indiferent de deficienţă ;
să faciliteze conţinuturile curriculumului astfel încât să se centreze pe elemente cum ar fi :
imagine de sine, socializare, disciplină adecvată şi strategii de rezolvare de probleme în mod
creativ.
BIBLIOGRAFIE :
Ecaterina Vrăsmaş, Traian Vrăsmaş, Educaţia incluzivă în grădiniţă:dimensiuni, provocări
şi soluţii , Editura Alpha MDN, Buzău, 2012, pg. 14
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MODELE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ
INTEGRARE = INCLUZIUNE
Autori: înv. Mirela Goie ,
prof. înv. primar Ionica Pantea
Liceul Teoretic Murfatlar
Într-o astfel de perioadă sunt foarte bine venite modelele de bune practici în educaţia
incluzivă, oferind modele pentru cadrele didactice care lucrează cu categoriile de elevi cu
dizabilităţi.
Copiii au nevoie să fie stimulați de timpuriu pentru o dezvoltare cât mai sănătoasă a
creierului. O serie de cercetări în domeniu confirmă faptul că acei copii care primesc o
stimulare adecvată pot atinge un coeficient de inteligență mai ridicat, față de cei care sunt
substimulați sau suprastimulați (Horwood, 2012).
Tulburarea de integrare senzorială poate avea grade de intensitate diferite de la
persoană la persoană, în funcție de simțul sau simțurile afectate și poate perturba
comportamentul și abilitățile sociale, procesul de învățare, dezvoltarea copilului. Probleme
de integrare senzorială se manifestă diferit la nivelul fiecărui simț: auditiv, vizual, olfactiv,
gustative, tactil, vestibular si proprioceptiv. Unii copii pot avea o sensibilitate ridicată față
de anumiți stimuli (cum ar fi cei tactili: să nu suporte să fie atinși) sau dimpotrivă, ei pot
avea unele simțuri subdezvoltate (cad, se lovesc foarte tare, dar nu simt nimic; nu schițează
niciun gest) (Leaf, R. McEachin, J. 2010).
Organizarea spațiului și crearea unui mediul senzorial structurat prin dotarea cu
echipamente speciale asigură o bună desfășurare a intervenției psihoeducaționale și susțin
dezvoltarea abilităților psiho-motorii ale copilului și a încrederii în sine. Intervențiile
senzoriale pot ajuta o persoană:  să-și moduleze „arousal-ul” (nivelul de excitabilitate); 
diminuează anxietatea;  cresc capacitatea de focusare a atenției concomitent cu scăderea
distractibilității;  cresc confortul în mediul înconjurător;  se pot reduce comportamentele
stereotipe și de autostimulare;  cresc motivația interioară;  facilitează interacțiuni pozitive
cu ceilalți;  îmbunătățesc comunicarea precum şi alte abilități crescând astfel autonomia
personală.
“Prietenia face ca bucuria să fie mai mare şi amărăciunea mai mică.” Thomas
Fuller
În copilărie se pun bazele unei educaţii care pe viitor constituie tiparele viitoarei
personalităţi. Şcoala, familia şi societatea au un rol hotărâtor, în acest sens. La o primă
viziune retrospectivă, copiii par a fi uşor modelabili prin intervenţia unor activităţi
extraşcolare prin care au posibilitatea să colaboreze, să-şi dezvolte deprinderile de
comunicare, de interrelaţionare şi de realizare a unor procese ce implică spirit de cooperare.
Cele descrise de mine, în rândurile următoare, sunt experienţe acumulate în urma
derulării proiectului „Lucrez şi mă joc împreună cu prietenii mei”. Scopul proiectului fiind
implicarea elevilor în activităţi sociale cu caracter creativ, ludic, educativ, care oferă şanse
egale, posibilităţi de dezvoltare a spiritului de cooperare şi stimuli de integrare socială.
Copilul cu C.E.S. poate prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul
capătă prin joc informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi
cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp.
Acompaniat de colegii săi de clasă din învăţământul de masă, copilul cu CES a depus
multă muncă, răbdare și talent. Când întâmpina greutăţi, obosea şi era pe punctul de a
abandona (cunoscută fiind capacitatea de concentrare, atenţia şi volumul de muncă mai redus
al copiilor cu CES) intervenea colegul său care îi oferea sprijin şi totodată motivaţia de a
merge mai departe. În acest punct fiind, pot afirma că am vizat atât cultivarea talentului,
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precum şi dezvoltarea parametrilor psihici a motivaţiei, formarea relaţiilor interumane de
prietenie, ajutorare, cooperare atât de necesare în zilele noastre şi, nu în ultimul rând, crearea
de bună dispoziţie şi satisfacţia muncii bine făcute.
Vine la şcoală cu plăcere, se bucură de atenţia personalizată, întreabă atunci când are
nevoie de clarificări şi are prieteni, nu doar colegi. Dezvoltarea cognitivă, de limbaj şi socială
este consolidată prin interacţiuni semnificative cu copiii de aceeaşi vârstă. Este inteligent şi
reacţionează pozitiv la schimbări, în cele mai multe situaţii. Învaţă pe parcurs să îşi accepte
propriile forţe şi nevoi şi, chiar dacă nu fiecare zi este „perfectă“, începe să-şi construiască
interdependența şi să persevereze în pofida obstacolelor. Mai mult decât atât,copilul simte
că aparţine unui grup care îl apreciază.
Toate acestea au un puternic efect modelator asupra sufletului şi caracterului
copilului atât a celui cu CES cât şi a colegilor lui. În etapa următoare am deschis o expoziţie
cu lucrările realizate în cadrul atelierului de pictură. Tot în cadrul acestei expoziţii copiii au
fost premiaţi.
Pentru ca acest proiect să aibă şi o finalitate fericită pentru beneficiarii direcţi ai lui,
am plecat cu toţii într-o excursie la Adamclisi. Dacă înainte de demararea acestui proiect
copilul cu CES era doar un coleg oarecare de clasă, iată că pot afirma, cu bucurie, că la final
a devenit prietenul, apropiatul elevului silitor şi muncitor din învăţământul de masă. Copilul
cu CES a fost acceptat mai uşor atât de colegii lui, cât şi de familiile acestora. Pe parcursul
excursiei s-au jucat, au cântat şi s-au distrat împreună, demonstrând, încă o dată, că relaţiile
dintre oameni nu au limite şi nu trebuie să aibă bariere impuse de prejudecăţi. La finalul
acestui proiect pot afirma cu certitudine că obiective precum cultivarea sentimentului
acceptării necondiţionate, al siguranţei şi al încrederii în sine, valorizarea copiilor cu
dizabilităţi pentru a le induce sentimentul de utilitate, de a iniţia spirit de cooperare în
activităţi sociale şi colaborare la nivelul grupului, de a manifesta sensibilitate şi spirit deschis
spre valori estetice şi artistice, conştientizarea valorii vârstei de aur – COPILĂRIA- şi ale
prieteniei în relaţiile cu cei din jur, au fost atinse cu succes.
Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi,
fiecăruia să îi fie valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil
să realizeze ceva bun.
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FIŞĂ DE OBSERVAŢIE
Profesor psiholog Elena Ştefania Onciul
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța
Liceul Teoretic ”G.E. Palade”, Constanţa
Numele elevului: M. C.
Vârsta: 16 ANI
Diagnostic:DIZABILITATE NEUROLOGICĂ şi asociate
Şcoala: LICEU,Constanţa
Clasa: a X-a A
1. INDEPENDENŢA ELEVULUI
 Vine şi pleacă singur de la şcoală
 Se pregăteşte singur pentru ora următoare
 Merge la chioşcul din incinta şcolii şi îşi cumpără pacheţel
 Se orientează în spaţiul şcolii (merge la cabinetele TTL, de consiliere, la grupul
sanitar, sala de sport, etc.)
 Transcrie de pe tablă, lacunar şi slab inteligibil
 Se orientează în spaţiul foii de hârtie
 Ia rareori iniţiativă şi vrea să-şi exprime opinia
2. RELA ŢIONAREA CU CEILALŢI

Are contact vizual permanent

Are o reacţia normală la atingerea fizică

Cu persoane necunoscute se comportă cu reţinere, cu prudenţă, cu cele
cunoscute şi familiare este cooperant, deschis, cu adulţii din viaţa lui este respectuos,
timid, iar faţă de adolescenţii de vârsta lui este obedient şi îşi doreşte apropriere,
comunicare, relaţionare. Este foarte încântat dacă este băgat în seamă şi solicitat.

Comunicarea verbală cuprinde : îndeplineşte instrucţiunile verbale simple şi
rareori mai complexe, deseori răspunde la întrebări după o perioadă de latenţă foarte
mare (câteva minute), foarte rar pune întrebări, este reţinut şi lent în conversaţie

Comunică nonverbal mult mai bine decât verbal, prin mimică şi gesturi

Mimica îl descrie şi se poate face înţeles când doreşte/nu doreşte să facă ceva

Foarte rar petrece timpul pauzei cu ceilalţi elevi din proprie iniţiativă şi uneori
este oarecum „împins”participând la unele activităţi în grup

Se autoizolează şi este nesolicitat de ceilalţi
3. RELAŢIILE COPILULUI CU SINE

Îşi spune numele şi prenumele corect, vârsta, adresa, numele părinţilor, ,
şcoala, clasa, numele dirigintei dar nu ştie ceilalţi profesori şi numeşte 2-3 colegi

Perceperea propriei persoane este reală: spune că este băiat, foarte înalt, îşi
exprimă activităţile preferate şi cele nepreferate – învăţatul,

Respectul de sine : nu prezintă semne de automutilare, rareori joacă rolul în
clasa de elevi – „prostul clasei”,
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Temperamentul este melancolico-flegmatic, introvert, puţin comunicativ(
deşi îşi doreşte relaţionare), pasiv, calm, tolerant, răbdător,

Adolescentul este în majoritatea timpului liniştit, serios, timid, cu dorinţe de
socializare, înţelegător, iertător, politicos, supus, credul , inocent
4. MODUL ÎN CARE SE IMPLICĂ ÎN ACTIVITATE
 Îşi poate concentra atenţia în activitate timp îndelungat, dar ritmul de procesare a
informaţiei şi asimilarea ei este foarte lent realizându-se de cele mai multe ori cu
promt
 Nu are nevoie de pauze în timpul orei de curs
 Este supus şi se conformează întotdeauna interdicţiilor din mediul şcolar şi acasă
manifestă comportament ascultător dar şi cu excepţii
 Îl recompensează aprecierile, notele laudele şi trebuie recompensat la sfârşitul
orei de curs
 Finalizează sarcinile cu greu majoritatea sarcinilor adaptate pentru el, într-un
timp mai lung, iar altele nu au rezultatul corect
 Este ordonat şi responsabil mediu cu obiectele şi hainele lui,
 Achiziţiile pe care le are :
cognitiv: citeşte, scrie , calculează operaţii simple cu ritm greoi , lent, MSD –
nivel mediu, MLD – nivel slab, deficitară, raţionament analitic slab, capacitate slabă de
descoperii reguli şi a de utiliza reguli pentru a rezolva probleme de raţionament, extrage
slab concluziile corecte pornind de la diferite afirmaţii, procesarea informaţiei - nivel mediu,
afectiv: este emotiv, uşor peste prag îngrijorat, timid, ruşinos - nivel media
populaţiei – în abilitatea de a menţine echilibrul emoţional şi în situaţii de stres fără a
prezenta manifestări extreme şi neconcordante cu situaţia,
psihomotor: dezvoltare fizică peste nivelul vârstei , la înălţime (1,90m) – din
familie, capacitate de orientare în spaţiu de nivel bun şi rapiditatea în reacţii este de nivel
mediu, este uşor neîndemânatic datorită înălţimii sale şi lentorii în mişcări
 Îşi planifică activitatea cu ajutorul mamei, cu prompt şi control al adultului acasă,
la şcoală cu ajutorul profesorilor, în timpul sarcinilor şcolare din ora de curs
5. ATITUDINEA COPIILOR
Majoritatea colegilor îl tolerează, îl ajută de cele mai multe ori şi rareori apar
critici la adresa reacţiilor lui, iniţiativelor lui. Băieţii îl şicanează şi îl atrag în anumite situaţii
- „teribilisme” iar alţii îl resping. De cele mai multe ori nu-l iau în seamă, ignorându-l.
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FAMILIA DEZORGANIZATĂ
Fenomenul copiilor ai căror părinţi lucrează în străinătate
Prof. Cristina Pîrvu
Inspectoratul Școlar Județean Constanța
Principalele efecte pozitive ale fenomenului sunt legate de bunăstarea elevilor ai
căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. În majoritatea cazurilor migraţia părinţilor determină
o creştere a nivelului de trai al copilului rămas acasă. Ca şi efect negativ este de remarcat
faptul că plecarea unuia dintre părinţi este urmată, în unele cazuri, de o deteriorare a relației
copilului cu părintele rămas acasă. În cazul celor cu tatăl plecat în străinătate, ponderea
copiilor care nu au o relaţie foarte bună cu mama lor este mai mare decât în celelalte cazuri.
Acelaşi lucru se poate observa şi mai pregnant în cazul relaţiei dintre copil şi tată în condiţiile
în care mama este plecată din ţară.
La nivel psihologic apar alte efecte negative. Se confirmă existenţa unei asocieri
semnificative între absenţa ambilor părinți sau doar a mamei şi frecvenţa simptomelor de
deprimare la copii. Copiii cu părinţi migranţi au profil asemănător cu al celor proveniţi din
familii monoparentale (divorţ, deces). Acest lucru conduce spre formularea opiniei că, deşi
plecarea la muncă este temporară, efectele asupra copiilor pot fi similare cu cele ale
despărţirii pe termen lung, sau definitive.
Studiu de caz
Problematica
inadaptarea şcolară;
investigată
Metode şi procedee interviul semistructurat şi liber, observaţia, ancheta socială, studiul
de investigaţie
documentelor şcolare;
Perioada
sem I, an școlar 2016-2017;
Subiectul
Mihai R., vârsta 12 ani, elev în clasa a VI-a;
Factori
individuali Lipsa de respect faţă de bunica, dezinteres faţă de activitatea şcolară,
nervozitate, agitaţie, tendinţe de bravare, tulburări de comportament.
În cadrul interviului se arată retras, tăcut, evaziv în răspunsuri.
- lipsa supravegherii parentale şi maternale(tata plecat la muncă în
China, mama absentă pe durata întregii zile din cauza afacerii de
familie - magazin de papetărie)
Factori familiali
- stă cu bunica întreaga zi, dar aceasta nu are autoritate;
- condiţii materiale bune, aşteptări reduse din partea familiei în ceea
ce ĩl priveşte în plan şcolar.
Crearea unui program de schimbare
Fixarea obiectivelor : Obiective pe termen lung
1. Mihai va frecventa regulat toate orele;
2. La şcoală va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi colegii;
3. Activităţile scrise vor fi terminate în timp util.
Obiective pe termen scurt
1. Va fi implicat în a-şi spune părerea la toate discuţiile din clasă alături de colegii săi;
2. I se vor trasa sarcini precise, fiind implicat în diverse acţiuni, pentru a fi responsabilizat.
Metode şi strategii
Conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu el;
O strânsă legătură cu familia, astfel încât prezenţa sa la şcoală să fie de aproape
100%;
Ajutarea lui Mihai de a depăşi teama de a participa la ore, exprimându-şi părerea în
faţă colegilor săi, printr-un sistem de sprijin şi încurajare din partea profesorilor;
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Mai puţină exigenţă din partea profesorilor în materie de teme scrise;
I se va da ocazia să-şi mărească încrederea în sine şi să-şi îmbunătăţească aptitudinile
în situaţiile în care interacţionează cu grupul de elevi (clasa), prin responsabilizarea sa în
competiţii, concursuri; Se va cere ajutorul consilierului şcolar, dată fiind natură cronică a
problemelor lui Mihai.
Aplicarea programului de schimbare
În timpul unei întâlniri la care au participat mama, bunica, profesorul diriginte,
consilierul şcolar, Mihai a acceptat să încerce să atingă obiectivele pe termen scurt.
Aptitudini sociale : În timpul activităţilor de grup, Mihai va avea că sarcina să dirijeze sau
să coordoneze planul de acţiune după o consultare cu profesorul diriginte care trebuie să-i
comunice ce să spună şi ce să facă în rolul respectiv.
Şedinţe de consiliere: săptămânal, vor avea loc şedinţe de consiliere în cabinetul şcolar;
lunar va participa şi bunica lui Mihai sau mama lui.
Evaluarea programului de schimbare
La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întâlnire au avut loc şedinţe
cu Mihai, mama şi consilierul şcolar. Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se
observă progrese rapide în relaţiile spontane şi convenabile lui Mihai cu alte persoane. Nu
mai absentează de la ore, dar este bine să fie supravegheat în continuare pe această temă.
După perioada de două săptămâni a obiectivului pe termen scurt, elevul a început să
participe în clasa din ce în ce mai mult, fiind din ce în ce mai activ la ore.
Dialogul lui Mihai cu consilierul şcolar şi cu profesorul diriginte au arătat că acest
comportament reflectă siguranţa crescută a copilului şi încrederea sa în relaţiile cu ceilalţi.
Rezolvarea problemei: profesorul diriginte a hotărât că acest comportament să fie
considerat pozitiv şi să aibă o atitudine cât mai flexibilă. La sfârşitul primei luni, problemele
comportamentale se amelioraseră.
Randamentul lui Mihai la învăţătură a crescut, dar s-a impus în continuare ajutorul
dirigintei, prin program de lucru suplimentar printr-o şedinţă de o oră pe săptămână în afara
orelor de clasă. Bunica continuă să întâmpine dificultăţi în impunerea unor limite acasă, deşi
recunoaşte că Mihai depune mai mult efort pentru a colabora.
Concluzii : Teama pe care o manifestă Mihai de a nu se face de râs în faţă colegilor, dorinţa
lui de a epata prin comportamentul agresiv atât verbal cât şi fizic este cauzat de lipsa de
comunicare atât cu mama cât şi cu tatăl. Îi este teamă să-şi facă prieteni, să se ataşeze
emoţional de o altă persoană şi de aici dificultatea lui de a relaţiona cu colegii. În continuare
şi consilierul şcolar, şi doamna dirigintă vor aplică tehnici experimentale pentru a ameliora
starea de teamă şi de inadaptare şcolară pentru Mihai.

BIBLIOGRAFIE:
Jinga, Ioan, 2001 –„Managementul învăţământului”- Editura “Aldin”, Bucureşti
Iucu, R., 2003 – „Managementul clasei”- Ed. „Credis”- Bucureşti
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ACTIVITATE INTEGRATĂ “ŞANSE EGALE PENTRU TOŢI”
Prof. Psihopedagog Narcisa Popa
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța
Obiectivele activităţii:
 Creşterea gradului de integrare/incluziune socială;
 Dezvoltarea interacţiunii şi a spiritului de competiţie;
 Educarea elevilor în spiritul toleranţei, a respectului reciproc, a bunei înţelegeri între
toţi .
Participanţi: clasa I a
Desfăşurarea activităţii
1. Se anunţă tema şi obiectivele activităţii:
Activitatea se va desfăşura sub forma unor jocuri în care vom aplica ceea ce am învăţat
despre trăsăturile morale ale persoanei, ceea ce am descoperit despre noi şi despre colegii
noştri. Vom folosi ceea ce ştim despre mesajul oral. Vom încerca să comunicam şi să
cooperam pentru realizarea sarcinilor de lucru. Unele sarcini necesită multă atenţie,
concentrare, spirit de observaţie, viteză de reacţie.
2. Elevii se vor grupa în funcţie de trăsăturile comune pe care le au (4 echipe) şi vor
afla detalii despre structura activităţii.
Activitatea se va derula sub forma unui concurs între grupe. Concursul este alcătuit din
câteva probe interesante în care elevii vor trebui să se străduiască să acumuleze un punctaj
cât mai mare pentru echipa din care vor face parte. Acest lucru depinde de felul în care vor
reuşi să comunice şi să coopereze eficient în cadrul echipei (la nevoie se intervine în
formarea celor 4 echipe) .
Cele 4 echipe sunt: Delfinii (jucăuşi, prietenoşi, comunicativi)
Leii (neastâmpăraţi, rapizi, hotărâţi)
Ursuleţii (comozi, lenţi, serioşi)
Iepuraşii (timizi, fricoşi, sensibili)
Veţi alege animalul cu care consideraţi că vă asemănaţi, ţinând cont de însuşirile fiecăruia.
Argumentaţi alegerea făcută (elevii îşi prezintă propriile trăsături oferind informaţii despre
imaginea de sine).
3. Blazonul echipei.
Fiecare echipă trebuie să deseneze şi să prezinte semnul sau schema care constituie emblema
echipei sale. Se va discuta în grup şi fiecare îşi va spune opinia lui. Se vor folosi coli A4 şi
culori.
4. Desfăşurarea jocului
Blazonul fiecărei echipe se va lipi la tablă, iar sub blazon se vor trasa liniuţe pentru fiecare
punct acumulat.
Se vor trage scăunelele în faţă, sub forma de semicerc păstrându-se echipele formate.
Profesorul va fi moderatorul jocului.
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Toţi elevii vor asculta cu atenţie profesorul. Se va spune o poveste, iar elevii trebuie
să intervină fiecare din echipa sa, să facă acel lucru spus de profesor (fiecare va asculta
indicațiile şi va acţiona atunci când îşi va auzi numele echipei din care face parte).
“A fost odată ca-n poveşti 3 IEPURAŞI voioşi care se tot pieptănau. Un LEU mai
neastâmpărat alerga prin clasă după o muscă. Văzând că nu prinde musca , cheamă în ajutor
pe un URSULEŢ. Amândoi au reuşit să prindă musca. Veseli se îndreptau către scăunele,
când un DELFIN îi speriară(cucu-bau zise DELFINUL) . Acesta fiind foarte prietenos face
cunoştinţă cu un IEPURAŞ, doar că IEPURAŞUL este tare fricos şi vrea să fugă.
DELFINUL îi explică că el vrea să-şi facă prieteni şi tare s-ar bucura dacă s-ar juca cu el.
IEPURAŞUL nu ştie ce să facă. Se gândi şi ruşinos acceptă propunerea şi începură să se
joace. Trecând pe lângă ei 2 LEI care şuşoteau, IEPURAŞUL fugi pe scăunel. DELFINUL
caută alt prieten URSULEŢ, doar că acesta se mişcă foarte greu. Găsi de data aceasta 3
URSULEŢI care se învârteau în cerc. IEPURAŞII se uitau la ei . DELFINUL fericit pleacă
spre scăunel. URSULEŢII se plimbau prin clasă si căutau ceva de mâncare. Aceştia au găsit
un penar şi l-au împărţit între ei. Fericiţi trec pe scăunele. 3 LEI mai rapizi vor să găsească
şi ei în clasă de mâncare, dar îi împiedică 3 DELFINI care au chef de joacă. LEII nu mai pot
găsi de mâncare pentru că DELFINII îi traseră pe scăunelele lor. 4 IEPURAŞI au ieşit în faţă
să cânte Imnul României, doar ca aceştia sunt bruiaţi de 4 URSULEŢI care nu suportau
muzica. URSULEŢII fiind mai serioşi , vroiau să înveţe să numere până la 10. IEPURAŞII
nu au mai putut cânta şi au trecut la loc. URSULEŢII serioşi au numărat până la 10 si au
plecat spre scăunelele lor. DELFINAŞII au făcut pace cu IEPURAŞII şi au mulţumit întregii
clase. ”
5. Încheierea activităţii
Se va face punctajul total pe echipe (dacă toate echipele au urmat instrucţiunile date de
profesor, punctajul este egalitate) şi se apreciază munca şi efortul depus. Se va discuta despre
comportamentul participanţilor, dacă au colaborat în cadrul echipei, cine s-a implicat mai
mult şi care au fost momentele mai dificile. Elevii vor spune ce au simţit în timpul jocului.

BIBLIOGRAFIE:
Asociaţia Creativ- Centrul de Resurse pentru Educaţie Animaţie, 2007, Ghidul animatorului
socio-educativ,finanţat de ANSIT, Bucureşti, pag.53
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ADOLESCENTUL CU SINDROM ASPERGER ÎN MEDIUL LICEAL
Prof. psih. Liliana Puflene
Prof. Gabriela Măgîrdicean
Colegiul Tehnic Energetic Constanţa
În cadrul general al dezvoltării fizice și psihice a individului, adolescența este văzută
ca o perioadă particulară de instabilitate, însoțită de modificări intrapersonale și schimbări
majore în plan social. Deși adolescența în sine nu reprezintă o criză propriu-zisă, această
perioadă prezintă provocări importante cum ar fi reducerea dependenței față de părinți prin
creșterea autonomiei și a influenței grupului de egali, înmulțirea cerințelor venite din partea
școlii și a societății pentru obținerea graduală a statutului de adult.
Astfel, se accentuează importanța legăturilor sociale în care fiecare adolescent își
negociază condițiile pentru această călătorie de autocunoaștere și desăvârșire. Având în
vedere dificultățile de relaționare ale copilului cu Sindrom Asperger, orizontul adolescenței
apare ca fiind copleșitor și chiar înspăimântător. În definitiv, interacțiunea cu ceilalți conferă
baza esențială pentru modul în care ne definim. Prin urmare, pentru mulți copii cu Sindrom
Asperger, adolescența reprezintă o luptă fragilă pentru dobândirea identității.
Caracteristicile tipice ale adolescentului cu sindrom Asperger includ: abilități de
comunicare slab dezvoltate care, uneori, determină evitarea interacțiunii cu ceilalți colegi,
interese puternice, chiar izolate, care par obsesive, tendința de a prefera rezultatele
predictibile ale evenimentelor sociale și slaba adaptare la situațiile imprevizibile, dificultăți
în organizarea și productivitatea activităților școlare, tendința de a se angaja în acțiuni
centrate pe propria persoană.
În literatura de specialitate, aceste comportamente sunt subliniate printr-o serie de
aspecte specifice. Ele creează seturi de trăsături care determină un mod unic de gândire și o
perspectivă originală asupra lumii, proprii copilului și elevului cu Sindrom Asperger, iar noi,
ca educatori, avem nevoie să le cunoaștem și să le utilizăm în adaptarea curriculară și în
creionarea programelor de consiliere personalizate.
Afectarea relațiilor interpersonale ale adolescentului cu Asperger se datorează
lipsei de conștientizare socială, a lipsei de interes în a-și face prieteni și a capacității reduse
de a stabili contact vizual și de a deduce gândurile, sentimentele sau emoțiile altora. Elevul
cu Asperger este confuz în interacțiunea cu semenii ceea ce conduce la formarea
modalităților de răspuns care variază între feed-backuri elaborate și reacții ezitante, de
retragere.
Limbajul pragmatic problematic poate fi observat la cei mai mulți adolescenți cu
Asperger, vorbirea putând fi dezorganizată, poate fi sau nu relevantă pentru discuție sau prea
concentrată pe domeniul lor de interes. Pot fi văzute, de asemenea, modificări în voce și în
vorbire (de exemplu, vorbesc prea tare sau dramatic, folosind un ton invariant, vorbesc prea
repede sau prea lent). Pot apărea dificultăți care se observă prin manifestarea defectuoasă a
diverselor forme ale limbajului nonverbal sau incapacitatea de ”citire” a intențiilor și
comportamentelor celorlalți, interpretarea mesajului într-un context specific și obstacole în
utilizarea subtilităților de limbaj, cum ar fi ironia sau sarcasmul.
Preocuparea față de interese speciale se manifestă prin acumularea unei mari
cantități de informații despre subiecte mai puțin interesante pentru majoritate (de exemplu,
statistici sportive, topuri muzicale sau programul trenurilor), fiind dificil de previzionat când
respectiva fixație va dispărea sau va fi înlocuită, deși părinții încearcă să suplinească această
preocupare cu activități în care este implicată întreaga familie sau grupul de egali.
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Identitatea și self-esteemul sunt aspecte prezente și în viața adolescentului cu
Asperger. Aceste căutări au fost trăite și de elevul C.A, acum în vârstă de 19 ani, subiectul
acestui studiu de caz.
Drumul pe care l-a parcurs C.A. din clasa a IX-a până în clasa a XII –a a fost lung
şi dificil, dar și frumos, datorită ajutorului părinților, dirigintei, psihologului școlii, corpului
profesoral și nu în ultimul rând, al colegilor de clasă.
La începutul clasei a IX –a, C.A. era un copil timid, anxios,nesigur pe el, speriat de
noutatea vieții de liceu. Ceilalți elevi au remarcat imediat dificultățile de interacțiune și
comportamentele repetitive ale colegului lor, dar au încercat să-l înțeleagă și să-l includă în
activitățile lor, școlare sau extrașcolare. Când a fost cazul, elevii au fost sfătuiți în sensul
creșterii toleranței și al acceptării celor care nu sunt ca ei.
Gândirea concretă a lui C.A. era bazată pe imitarea unor clișee verbale, realizând
destul de greu anumite conexiuni. Cunoștințele acumulate la orele de teorie erau greu de pus
în practică, în situații noi fiind dificil să utilizeze noțiunile învățate. Comunicarea era destul
de problematică, limbajul utilizat fiind destul de limitat.
Acum, spre finalul clasei a XII-a, progresele înregistrate de C.A. sunt foarte vizibile.
Aceste progrese nu sunt doar de natură școlară, ci şi de natură socio-afectivă. Astfel,
propoziţiile sunt mai extinse și utilizează mai multe adjective şi adverbe. Capacitatea de
concentrare este mai mare. Printre colegi are și prieteni, cu care are interacțiuni semnificative
(schimb de teme, activități în aer liber, participarea la aniversări etc.). A devenit mai
inteligent emoţional, în sensul conștientizării emoțiilor trăite, a dezvoltării încrederii în sine
(„eu o să iau BAC-ul“) și creșterii gradului de toleranță în cazul anumitor situații
problematice. Pentru el este o bucurie să vină la școală, să interacționeze cu colegii și să ia
contact cu anumite persoane de care este atașat (ca de exemplu, diriginta ...).
S-a remarcat creşterea performanţelor şcolare, concretizate în note și aprecieri. Acest
lucru a fost posibil prin construirea unor strategii personalizate de învățare, adaptarea
curriculei și foarte multă răbdare din partea tuturor celor responsabili. Și desigur, a efortului
și a dorinței lui de fi la fel ca ceilalți colegi și de a demonstra că POATE.
Pasiunea lui C.A. sunt jocurile pe calculator. În această lume virtuală, toți „jucătorii“
sunt la fel, chiar dacă în realitate sunt diferiți.

BIBLIOGRAFIE:
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ADAPTAREA CURRICULARĂ – METODĂ DE LUCRU ÎN
EDUCAȚIA INCLUZIVĂ
Rodica Șargu,
Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu”, Mangalia

Pentru reuşita incluziunii educaţionale şi sociale a copiilor cu CES, un rol important
îl are crearea unui mediu incluziv. Astfel, dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice şi ale
managerilor pentru gestionarea clasei în care învață elevi cu CES și sensibilizarea familiei
şi a comunităţii privind incluziunea ar trebui să devină un deziderat pentru orice școală.
La nivelul școlii noastre, inițial în Planul de Acțiune al Școlii și, ulterior, în Planul
de îmbunătățire elaborat la nivelul CEAC pentru anul școlar 2015-2016, a fost cuprinsă o
activitate de dezvoltare a abilităţilor cadrelor didactice privind integrarea copiilor cu CES.
În acest sens, un număr de 23 de cadre didactice au urmat stagiul de formare ”Curriculum
adaptat și CES” organizat prin Casa Corpului Didactic Constanța. Programul de formare
desfășurat chiar la noi în școală a contribuit la clarificarea noțiunilor precum ”educație
incluzivă”, ”plan de intervenție personalizat”, ”adaptare curriculară”.
Conform Ordinului MECTS nr. 6552 din 13 decembrie 2011, ”[…] adaptarea
curriculară presupune corelarea conținuturilor componentelor Curriculumului Național cu
posibilitățile elevului cu CES, din perspectiva finalităților procesului de adaptare și de
integrare școlară și socială a acestuia.” Pe parcursul stagiului și nu numai s-au elaborat
documente specifice integrării elevilor cu CES, recomandarea SEOSP pentru cei mai mulți
dintre aceștia fiind: ”Învățământ de masă, curriculum adaptat”: fișe de observare, planificări
adaptate, fișe de lucru, instrumente de evaluare adaptate.
Au fost parcurse etapele prevăzute de metodologie prin colaborarea cadrelor
didactice cu psihologul școlar: evaluare inițială prin completarea unei fișe de observare,
adaptare propriu-zisă, monitorizarea concordanței timp-atingerea obiectivelor propuse,
evaluare finală potrivită cu obiectivele stabilite și reglată ca nivel de complexitate.
Ca profesor de matematică, am pus în practică unele dintre competențele dobândite.
Voi exemplifica printr-un model de adaptare curriculară realizată pentru un elev cu CES
(Diagnostic: Epilepsie/Retard ușor), școlarizat în învățământul profesional, la clasa a X-a.
Proiectarea a fost susținută de elaborarea instrumentelor specifice: fișe de lucru cu model de
rezolvare, exerciții cu nivel de dificultate diminuat și număr redus de itemi, test de evaluare
adaptat. Am folosit strategii de predare diferenţiată pentru maximizarea performanței:
învăţarea pas cu pas, învăţarea între colegi, lucrul în grup.
Unitatea de învățare: Numere reale
Cmpetențe
Conținuturi
specifice
Identificarea
caracteristicilor
diverselor tipuri
de
numere
utilizate în algebră
şi
formei de
scriere
a unui
număr real în
contexte specifice.

 Recapitularea
noțiunilor
elementare de
calcul matematic.
Test inițial
 Numere reale.
Puteri cu exponent
natural și întreg ale
unui număr pozitiv.

Strategii/tehnologii
didactice adaptate
- algoritmi pe etape pentru
realizarea sarcinii didactice;
-exerciții de descompunere a
unor numere prin împărţiri
succesive
-exerciții de respectarea
regulilor privind ordinea
efectuării operațiilor cu puteri
-exerciții de identificare a
rezultatului plauzibil dintr-o
listă de răspunsuri posibile
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Strategii
evaluare

de

-exerciții
şi
probleme de
calcul
-fişă de lucru
particularizată
-conversaţia
-test

Compararea şi  Radical dintr-un
ordonarea
număr raţional.
numerelor reale
Aplicații
Unitatea de învățare: Logaritmi
Cmpetențe
Conținuturi Strategii/tehnologii
didactice
specifice
adaptate
Compararea şi  Logaritmul -exerciții de observare a unor
proprietăti prin comparare
ordonarea
unui număr
numerelor reale pozitiv.
-exerciții de descompunere a unor
utilizând metode Proprietăți.
numere prin împărţiri succesive,
variate.
 Operații cu urmate de exprimarea ca produs de
Aplicarea unor logaritmi.
puteri
algoritmi specifici  Aplicații.
-calculul logaritmului unor numere
calculului
cu Evaluare
ce se descompun ca o singură putere
puteri,
radicali, sumativă
-metoda
posterului
pentru
logaritmi
în orală
structurarea operaţiilor cu logaritmi
contexte variate.
Unitatea de învățare: Proprietăți algebrice ale funcțiilor
Cmpetențe
Conținuturi
Strategii/tehnologii didactice
specifice
adaptate
Trasarea prin  Funcţia putere cu - exerciții de reprezentare a unui
puncte
a exponent natural.
punct într-un sistem de axe,
graficelor unor Funcţia radical
cunoscând coordonatele;
funcții
- exerciții de identificare a
 Funcția
Interpretarea, exponențială/logari elementelor ce definesc o funcție
pe baza lecturii tmică. Creșteri
(domeniul de definiție, mulțimea
grafice,
a liniare,
valorilor funcției, legea de
proprietăților
corespondență) și determinarea
exponențiale și
algebrice ale logaritmice (lectie
valorilor unei funcții
funcțiilor
- exerciții de identificare a
in cabinetul AEL)
proprietăţilor unei funcţii prin
 Aplicații
lecturarea unui grafic dat
Unitatea de învățare: Funcții și ecuații
Cmpetențe
Conținuturi Strategii/tehnologii didactice adaptate
specifice
Utilizarea de  Ecuaţii
- identificarea ecuatiilor de diverse tipuri
proprietăţi ale iraţionale
prin prezenţa funcţiei specifice
funcţiilor în
- exerciții de descompunere
trasarea
- rezolvări de ecuatii simple
 Ecuatii
graficelor şi exponențiale/ - exerciții de identificare a rezultatului
rezolvarea de logaritmice
plauzibil dintr-o listă de răspunsuri
ecuaţii
posibile
 Aplicații

Strategii de
evaluare
-fişă de lucru
particularizată
-conversaţia
-autoevaluare

Strategii
evaluare

de

-fişă de lucru
particularizată
-conversaţia
-observația
-lucrul
la
calculator
-evaluare prin
metoda
proiectului
(grupe)
Strategii
evaluare
-exerciții
probleme
calcul

de
şi
de

-fişă de lucru
particularizată

BIBLIOGRAFIE:
Solovei, Rodica – 2013, ”Educație incluzivă - Ghid metodologic pentru instituțiile de
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBA
ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
(SECȚIUNEA a II-a – EDUCAȚIA INCLUZIVĂ APLICATĂ
– EXEMPLE DE BUNE PRACTICI)
prof. Nastasia Savin,
Liceul Tehnologic Cogealac, Școala Gimnazială Nr. 1 Rîmnicu de Jos
prof. Mirela Savin
Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu
Ne-am obișnuit atât de mult cu discuții despre competențe, comunicare, mesaj scris/
oral, încât uneori nici nu mai sesizăm diferențele dintre evaluarea competenței de receptare
a mesajului scris și cea de producere de mesaje scrise. Ba mai mult, societatea modernă
construiește și educă generații iubitoare de tehnologie care preferă oferirea directă a
informației în defavoarea gândirii independente. Iar acest lucru, din păcate, se resimte și la
nivelul receptării mesajului scris în ciclul gimnazial.
După cum se știe, disciplina limba şi literatura română cuprinde, în programe,
indiferent că mă refer la cea de gimnaziu sau de liceu, trei domenii specifice: limbă, literatură
şi comunicare, cu o pondere diferită. Literatura cuprinde atât texte literare, cât şi texte
nonliterare. Tocmai aceasta oferă domeniilor limbă şi comunicare un material divers la
nivelul modalităţilor de structurare a textului, narativ, descriptiv, dialogat, argumentativ,
expozitiv, dar și al modurilor de organizare a elementelor de construcţie a comunicării la
nivelul propoziţiei şi al frazei, prin adaptarea discursului unui emiţător la circumstanţele
situaţiei de comunicare, tipuri diferite de interacţiuni etc. De aceea, tipurile de texte utilizate
în manuale, mai mult sau mai puțin, nu diferă – prea mult, de obicei - de cele din evaluarea
finală sau pe parcurs, dar există diferențe legate de temă, lungime, dar mai ales dificultatea
textelor. De exemplu, anul trecut, la Evaluarea Națională – clasa a VIII-a, dificultatea
textului suport a fost de mediu spre ușor, acum doi ani, în schimb, textul lui Ion Minulescu
a creat oarece probleme elevilor în a înțelege despre ce era vorba.
Comunicarea este o dimensiune umană fundamentală și a fost definită de către Alina
Pamfil drept „schimb interacţional între cel puţin doi indivizi situaţi social, schimb care se
realizează prin utilizare de semne verbale şi nonverbale, fiecare individ putând fi, pe rând
sau exclusiv, producător sau consumator al mesajului.” (Alina Pamfil, Limba și literatura
română în școală ... Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, Pitești 2003, p. 219).
De aceea, este important, în demersul didactic, ca profesorul să cunoască programa, clasa și
să îi determine pe elevi să gândească critic, sugerându-le repere, teme de reflecție și nu să le
ofere răspunsurile unei receptări standard a mesajului scris, așa cum se întâmplă cu noile
culegeri de pe piață care oferă un șablon standard de interpretare/ analiză a unui mesaj scris
literar sau nonliterar.
Referitor la tipurile de exerciții, acestea nu întotdeauna asigură o evaluare unitară,
obiectivă deoarece, uneori, nu sunt adecvate la contextul social și la condițiile specifice
fiecărei unități, chiar dacă se ține cont de prevederile curriculare. Un exemplu în acest sens
îl reprezintă exercițiile dedicate receptării mesajului scris în ciclul gimnazial din cadrul
evaluării naționale, unde avem 12 puncte, din care, de fapt, 4 puncte se duc pentru redactarea
unui conținut adecvat cerinței formulate, adică pentru claritate, coerență, echilibru etc., dar
și pentru respectarea limitei minime de spațiu indicate. Dacă la orele de la clasă folosim
exerciții de recunoaștere, de exemplificare, de completare și înlocuire etc. totuși, la
examene, elevii de gimnaziu au, la punctele B, fie că este parte I, fie că vorbim de a doua
parte, itemi subiectivi ce vizează înțelegerea textului și cunoașterea, operarea cu elemente
de stilistică etc.
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Din acest punct de vedere, pot afirma că există o ruptură între ceea ce se face la ora
de curs propriu-zisă și ceea ce se dă la examen, în special la nivel calitativ, lucru care
conduce la o învățare superficială a unor noțiuni de teorie literară, la utilizarea unui lexic cu
valențe opace pentru un elev de clasa a VIII-a sau, mai nou, în ultimii ani, se folosesc
concepte de teorie literară utilizată la liceu cu scopul vădit de a impresiona.
Evaluarea, la finalul ciclului gimnazial, este plină de inadvertențele între ceea ce
prevede programa la secțiunea de receptare a textului scris, ceea ce conțin manualele și
ceea ce se verifică la testele naționale. La acestea se adaugă și auxiliarele care există pe piață
și care tratează receptarea textului scris sub forma unui șablon de completat spațiile goale.
Pe această linie, pot afirma că evaluarea competenței de receptare a mesajului scris la ciclul
gimnazial își pierde din finalitate. La toate acestea, se adaugă și faptul că între ceea ce lucrăm
cu elevii cu cerințe special și ceea ce li se cere la examenele finale sunt destule diferențe.
Un exemplu de bună practică, pentru un elev cu nevoi special, clasa a VIII-a, îl
constituie următorul portofoliu privind evaluarea textelor scrise.
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PROGRAMUL DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
Prof. Doina Stancu
Grădinița Tom Degețel, Constanța
Numele si prenumele copilului: G. D.(băiat)
Data naşterii:1 august 2007
Domiciliul: Constanţa
Grădiniţa: “Tom Degeţel:
Psihodiagnostic :Autism (retard mental mediu)
- exprimare orală defectuoasă, absenţa limbajului expresiv
- tulburări de comportament
- disformism facial
- mişcări coreiforme (involuntare, dezordonate)
- palmar transversal unic bilateral
Echipa de intervenţie: educatoare, psiholog shadow, părinţi.
Tipul familiei: completă
Climatul familial: armonie
Domeniul de intervenţie: educaţional
Informaţii privind dezvoltarea copilului pe domenii:
1. Comportament cognitiv:
- copilul are reprezentări minime despre mediul înconjurător corespunzător vîrstei şi nu are
capacitatea de a observa sistematic;
- volumul limbajului este sărac, se exprimă greoi, are tulburări de pronunţie.
2. Comportament psiho-motric:
- dezvoltare fizică corespunzătoare vîrstei;
- cunoaşte schema corporală;
-execută cu greu anumite mişcări solicitate , modelează din plastilină lucururi simple;
- are deprinderi de igienă personală şi colectivă bine formate.
3. Relaţii sociale:
- este politicos cu personalul grădiniţei, are un comportament verbal pasiv;
- este un copil foarte apropiat de cei din jur.
Gradul de emotivitate: îndrăzneţ.
Stilul de învăţare: vizual
Obiective pe termen lung:
- Dezvoltarea exprimării orale;
- Să-şi îmbunătăţească ascultarea, gesticulaţia, imitarea, înţelegerea, vorbirea.;
- Să îndeplinească sarcini utile, în măsura abilităţilor sale;
- Să înveţe a fi cît mai independent posibil în astfel de activităţi cotidiene ca spălarea,
îmbrăcarea,alimentaţia, mersul la baie;
- Să-şi comunice într-un mod personal necesităţile.
Domenii de dezvoltare recomandate:
1. Dezvoltarea limbajului si comunicare
2. Cognitiv
3. Motor
4. Comportamental
Perioada de intervenţie: un an școlar
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1.Domeniul: Dezvoltarea limbajului şi comunicare, cognitiv
Obiective

Conţinu
-turi

Metode şi mijloace
de realizare

Să recunoască
toţi copiii din
grupă,
să
cunoască
numele
copiilor,
a educatoarei,
a psihologului
însoţitor
Sa folosească
cuvintele
de
bază
atunci
când cere ceva
Să recunoască
vecinătăţile
salii de grupă

Prietenii
mei

-Exerciţii de pronunţie Zilnic când e
şi dezvoltare a auzului la grădiniţă
fonematic
-salutul
- Luarea de rămas bun

Orală,
încurajarea
şi
stimularea

-Se salută,
-Îşi
ia
rămas bun
-Îi
recunoaşte
pe toţi si le
ştie numele

Nevoile
mele

-pronuntarea
cuvintelor

zilnic

-Stimulare
-încurajare

Prietenii
mei
Grădiniţa
mea

Vizită în grădiniţă
şi la celelalte grupe
vecine,
în
sălile
adiacente
grupei (vestiar,
dormitor, bucătărie,
baie/veceu).
Dialogul
Exerciţii
de
identificare
şi
denumirea acestora

Periodic

Deplasare
prin
grădiniţă

Pronunţă
cuvintele
scurte: apă,
da, nu, pa...
Identifică
locurile

Exerciţii de numărare

O data la Aprecieri
două
verbale
săptămâni
acordarea
de
stimulente

Să recunoască
Animale
animale, păsi păsari
sări,
să
le
denumească

Să
numere cifre
corect
crescător
1-10.

Perioada
de
intervenţie

Metode şi
Rezultate
instrumente obţinute
de evaluare

O dată la Încurajări
trei
stimulente
săptămâni

Recunoaşte
singur, dar
le
denumeşte
în mare parte
cu
ajutor
Recunoaste
cifrele de la
1 la 10, le
arată
cu
degetul în
mod
crescător
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DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE COMUNICARE LA ȘCOLARUL
MIC CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Înv. Cristina Stoian
Liceul Teoretic Murfatlar
Elevii care prezintă dificultăți de adaptare la exigențele școlare necesită o atenție
sporită din partea cadrelor didactice, atenție concretizată prin elaborarea cerințelor
psihopedagogice individualizate. În acest caz, formarea capacității de comunicare orală
eficientă conduce atât la restabilirea unui echilibru între micul elev și solicitările de la școală,
cât și la integrarea acestuia în colectiv. Pentru a comunica eficient, viitorul adult trebuie să
aibă formate, în egală măsură, deprinderi de emisie și recepție a mesajelor.
Prin activități didactice variate, în care se utilizează preponderent metode activparticipative și jocuri didactice, se urmărește receptarea corectă și integrală a mesajului
transmis de interlocutori, concomitent cu dezvoltarea capacității de exprimarea orală.
În exercițiile cu sarcini verbale se va avea în vedere că structura lexicală, sintactică,
morfologică a enunțurilor-comandă trebuie să fie cât mai variată, pentru a aduce realmente
un progres la nivelul comportamentului de receptor al elevului. Altfel, există riscul de a
respecta sarcina impusă în mod stereotip, pe baza unei scheme deja formate.
Se va porni de la cerințe simple ("Dă-mi caietul!"), până la structuri care să includă elemente
relaționale ("Pune caietul pe bancă!"), indici de loc ("Stai pe scaunul din dreapta ta!"), sau
caracteristici ale obiectelor ("Alege mingea cea mai mare!"). Treptat se pot introduce, în
același enunț, mai multe caracteristici ale obiectelor cunoscute și mai multe sarcini care
trebuie îndeplinite succesiv ("Alege mingea mică și roșie și paseaz-o colegului din stânga!").
În cadrul jocului cu imagini se expun la tablă sau individual patru-cinci desene
desemnând obiecte și persoane în mișcare. De exemplu, un băiat se joacă cu mingea, o fetiță
strânge farfuriile de pe masă, o mamă îi dă să mănânce copilului. Profesorul formulează
propoziții adecvate imaginilor, dar nu în ordinea în care acestea au fost expuse. După fiecare
enunț elevii vor indica ilustrația potrivită.
Pe lângă faptul că antrenează comportamentul de recepție a mesajelor verbale,
povestirile/lecturile profesorului au avantajul că asigură modele de exprimare. Seriile de
imagini adecvate povestirii, care ilustrează evenimentele și marchează succesiunea lor,
reprezintă materiale necesare la clasele mici. Înțelegerea povestirii se poate verifica prin
diferite exerciții, gradate ca dificultate: selectarea și ordonarea imaginilor care corespund
povestirii, recunoașterea personajelor din desene, formularea de întrebări și răspunsuri
referitoare la text, dramatizări și repovestiri.
Capacitatea de emitere a unor mesaje orale se poate dezvolta printr-o serie de exerciții
și jocuri didactice în care sunt solicitați gradual toți elevii.
Formularea de propoziții pe baza unor imagini, obiecte, acțiuni reale, cuvinte date,
trebuie să se împletească armonios cu activitățile de cunoaștere a mediului și cu cele de
dezvoltare a vocabularului. Învățătorul aduce în fața școlarilor un săculeț cu imagini sau
obiecte. Elevii extrag câte un obiect și alcătuiesc câte o propoziție. Sunt evidențiate, însă,
anumite caracteristici/însușiri ale obiectelor alese, sunt enumerați factorii de mediu care pot
acționa asupra lor și sunt precizate posibilele modificări ale obiectelor, sub acțiunea acelor
factori. Aceleași obiecte/imagini pot fi utilizate pentru reformularea unor enunțuri,
transformarea unor propoziții simple în propoziții dezvoltate etc.
Redarea de către copiii cu dificultăți de învățare a unor întâmplări cotidiene este o
activitate care trebuie încurajată de cadrul didactic. Comunicările lor vor fi ascultate fără a
se interveni excesiv pentru corectarea greșelilor de exprimare.

110

Jocul cu marionete are marele avantaj de a-i feri pe elevii inhibați de contactul direct
cu interlocutorul. Conversația se poartă între păpuși, copilul fiind apărat de marionetă. Un
element important în dinamica jocurilor cu marionete este participarea profesorului. El este
cel care provoacă și dinamizează dialogul.
Jocurile de rol și dramatizările se fac pe baza modelelor și povestirilor orale ale
învățătorului și abia mai târziu, odată cu formarea deprinderilor de citire conștientă, se vor
putea elabora texte scrise. Elevii împrumută atitudini și comportamente verbale gata
elaborate, dar le integrează în contexte variate de comunicare, în enunțuri originale.

BIBLIOGRAFIE:
Bartok, Eva, 2011, Joc, bucurie, ochi strălucitori, Ed. Pontlab Srl. Tg Mureș, 147 pag.
Tinică, Silvia, 2007, Repere în abordarea copilului "dificil", Ed. Eikon, Cluj, 122 pag.

111

ACTIVITĂȚILE SNAC- VOLUNTARI ȘI BENEFICIARI ÎMPREUNĂ
Profesor psiholog Mariana Daniela Stroia
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța
Colegiul Național de Arte ”Regina Maria”
Strategia Națională de Acțiune Comunitară este un program coerent şi coordonat de
activităţi desfăşurate cu regularitate şi care antrenează voluntari şi copii cu nevoi speciale,
aflaţi în situaţii de risc, în dificultate sau în pericol.
În continuare, vor fi prezentate activitățile desfășurate în cadrul comisiei SNAC și modul în
care acestea au contribuit la respectarea principiilor educației incluzive.
Pentru început, prin protocoale de colaborare specifice, s-au stabilit legături între
unitatea școlară de învățământ vocațional și Centrele Școlare de Educație Incluzivă din oraș.
Obiectul colaborării a fost cooperarea interinstituţională pentru derularea de întâlniri
periodice și organizarea de activităţi comune, cultural-educative, artistice, ecologice si de
voluntariat, promovarea conduitelor pro-sociale, de susținere si sprijin reciproc, precum si a
comportamentelor de non-discriminare. Scopul parteneriatului între instituţii îl reprezintă
socializarea elevilor, respectiv a beneficiarilor implicați, realizarea schimbului de experiență
între cadre didactice, elevi și părinți, dar și stabilirea unor relații de prietenie între elevii
voluntari si beneficiari.
Cadrele didactice membre ale Comisiei pentru Strategia Națională de Acțiune
Comunitară, împreună cu responsabilul pe unitate au stabilit ca activitățile de voluntariat să
aibă loc lunar, în diverse locații, impunându-se necesitatea formării unei echipe de elevi
voluntari. Au fost selectați să participe în acest sens 10 elevi de liceu. Aceștia erau
adolescenți veseli, sociabili, dornici să ofere din timpul și abilitățile lor posibililor
beneficiari, iar unul dintre voluntari era un elev cu certificat de orientare școlară și
profesională emis de Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională din cadrul
Centrului Județean de Resurse și Asistență Psihopedagogică.
În urma obținerii acordului scris al părinților, aceștia consimțeau ca elevii să participe
la activități cu beneficiarii în sediul unității școlare organizatoare, dar și la unitățile școlare
partenere, precum și la întâlniri organizatorice în perioada anterioară activităților propriuzise.
Au avut loc 12 întâlniri organizatorice pe semestrul al doilea al anului școlar și patru
activități de voluntariat cu beneficiarii. Elevii implicați ca voluntari au beneficiat și de
consiliere de grup în cadrul acestora. S-a creat o dinamică eficientă a echipei implicate, s-au
împărtășit idei, s-au îmbunătățit planurile propuse inițial, iar rezultatele nu au întârziat să
apară.
În luna februarie voluntarii au pregătit dramatizarea poveștii ”Cei trei purceluși” de
Frații Grimm, au conceput costumele și recuzita necesare. Elevul cu certificat OSP a avut
un rol deosebit in realizarea recuzitei, el urmând filiera vocațională la specializarea arte
plastice Deși minimale, decorurile i-au dovedit abilitățile artistice și seriozitatea.
Povestea a fost prezentată de elevii voluntari la două Centre de Educație Școlară Incluzivă
și s-a bucurat de un succes binemeritat în rândul elevilor cu dizabilități.
Luna martie i-a găsit pe voluntari oferind mărțișoare dulci acelorași beneficiari,
mărțișoare create de ei, însoțite de dulciuri. Întâlnirile au fost relaxate, plăcute, destinate
socializării.
Activitate propusă pentru luna aprilie a pus în mișcare la propriu elevii beneficiari și
voluntari, care au efectuat împreună parcursuri sportive cu diverse grade de dificultate. S-au
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folosit mingi, conuri, jaloane, corzi de sărit. A fost un moment tonic, pe ritmuri muzicale
antrenante. Elevul voluntar cu certificat OSP s-a implicat în organizarea parcursurilor prin
plasarea materialelor necesare, iar ajutorul său a fost foarte apreciat.
Pentru încheierea activității din acel semestru s-a organizat un spectacol la începutul
lunii iunie, care a reunit elevii implicați într-un cadru festiv. Voluntarii au devenit
prezentatori, plasatori, o adevărată echipă de organizare care a asigurat desfășurarea
evenimentului în cele mai bune condiții. Pe scenă au cântat și au dansat beneficiarii și
voluntarii deopotrivă. Spectacolul s-a bucurat și de prezenta presei. Fiecare elev voluntar a
primit o diplomă pentru implicarea în activități și dăruirea dovedită. Cele mai multe aplauze
au fost oferite de public elevului cu certificat OSP, care i-am impresionat pe colegi cu curajul
său: deși se deplasa cu dificultate și obosea ușor, a urcat pe scenă și s-a implicat ori de câte
ori a avut posibilitatea.
La finalul activității, elevii organizatori s-au declarat mișcați, schimbați de întâlnirile la care
participaseră pe parcursul acelui semestru. Chiar și rezultatele lor școlare confirmau acest
lucru: numărul de absențe a fost sub 25 pe semestrul II pentru toți elevii implicați,
randamentul lor școlar s-a îmbunătățit. Profesorii de la clasele elevilor voluntari, mai ales a
celor de la clasa elevului cu certificat OSP au remarcat strădania elevilor de desfășura și alte
activități pe lângă cele școlare și i-au încurajat.
Concluzionând, putem considera că implicarea în activități de voluntariat în cadrul
Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară este benefică pe multiple planuri pentru elevi,
mai ales pentru aceia care au diverse dizabilități și sunt integrați în școli incluzive. Aceștia
își descoperă treptat noi resurse, nivelul de încredere în sine crește, imaginea de sine se
îmbunătățește. Mai mult decât atât, colegii și profesorii au ocazia să îi redescopere ca
personalități funcționale, apte să contribuie la efortul comun și să își aducă o importantă
contribuție la obținerea succesului.
Rezultatele pozitive obținute susțin continuarea acestor demersuri în anii școlari următori.

Referințe bibliografice:
www.snac.edu.ro
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DEMERS DE SUSŢINERE A UNUI COPIL PREŞCOLAR CU NEVOI
SPECIALE
Prof. Înv. Preşc. Maria Terziu
Prof. Înv. Preşc Alina Margareta Piştea
G.P.P., AMICII",
Am născut copii în lumea asta întunecată pentru că avem nevoie de lumină pe care numai
un copil o poate aduce"
Liz Armbruster
În experienţa fiecărui cadru didactic, vine un moment în care ne confruntăm cu
existenţa în sala de grupă cu prezenţa unui copil cu nevoi speciale. Din punctul nostru de
vedere cel mai greu demers este acela în care trebuie să le spui părinţilor, că este necesar să
consulte un specialist care să-i poată da un punct de vedere pertinent privind dezvoltarea
psiho-cognitivă a copilului său.
Cazul pe care îl vom prezenta este unul fericit din acest punct de vedere, deoarece
părinţii au fost receptivi şi ne-au urmat sfaturile, consultând specialişti.
Pentru a putea prezenta acest caz, o să îl numim pe preşcolar Matei.
Prezenţa caracterizare a fost realizată pentru a-i servi la logoped şi ulterior la centrul
de recuperare, Marea Neagră".
Preşcolarul Matei, născut la data de 20.01.2011, provenit dintr-o familie normală, cu
doi părinţi şi o surioară de un an, frecventează cursurile grădiniţei cu Program Prelungit
"Amicii", grupa Tom şi Jerry, din anul şcolar 2014 – 2015, de la grupa mică.
De la începerea grădiniţei, integrarea lui în colectivitate a fost dificilă, nu în sensul
despărţirii de părinţi, cât în sensul socializării cu colegii/educatoarea. Atunci când era strigat
la prezenţă după numele de familie, părea că nu şi-l recunoaşte şi nu răspundea.
Din punct de vedere psihomotric, Matei încă de la grupa mică a fost un copil dolofan,
care execută mişcările de bază cu o vizibilă lentoare faţă de majoritatea preşcolarilor de
aceeaşi vârstă. O bună perioadă de vreme a mers şi alergat pe vârfuri. În cadrul activităţilor
de educaţie fizică am observat că viteza de reacţie de la primirea comenzii la execuţia
acesteia este întârziată, nu are echilibru. Spre exemplu la tipuri de mers, pe o bandă trasată
pe podea nu îşi poate menţine echilibru să termine sarcina. La jocurile de îndemânare nu
reuşeşte să transmită obiectul către colegi folosindu-se de ambele mâini deodată, îl transferă
dintr-o mână în alta pentru a-l putea transmite, nu poate executa răsucirea.
La nivelul motricităţii fine, nu reuşeşte să ţină corect în mână instrumente de scris.
Poate executa unele semne grafice (nu pe toate), scrie în oglindă, are tendinţa de a începe
rândul de la capătul opus. Coordonarea ochi-mână este defectuoasă, părând că nu vede bine,
deşi nu poartă ochelari.
Din punct de vedere al dezvoltării proceselor psihice acestea sunt
constatările/observaţiile noastre, culese din activităţile zilnice:
- Limbajul lui era de la început defectuos, nu vorbea deloc la grupa mică, la grupa mijlocie
începe să folosească cuvinte uzuale dar pronunţate greşit, stâlcind cuvintele fiind greu
inteligibil. În prezent constatăm o dezvoltare la nivelul limbajului dar care nu este la
aceeaşi parametri cu preşcolarii de grupă mare. Este la limita inferioară în evaluarea
iniţială. Este greoi în vorbire, rotunjeşte sunetele lungind cuvintele într-o încercare de a
câştiga timp să formuleze un enunţ simplu.
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- Gândirea - nu reuşeşte să finalizeze un puzzle decât cu ajutor, la activităţile matematice
nu reuşeşte să formuleze şiruri logice după un anumit criteriu dat (exemplu – în şirul băiat,
fată, maşină, băiat, fată... ce lipseşte). Nu poate juca jocuri logico-matematice (exemplu –
trenuleţul cu două diferenţe realizat din figuri geometrice). Recunoaşte anumite forme
geometrice (cercul şi triunghiul), încurcă pătratul cu dreptunghiul; recunoaşte cifre în
intervalul 0-5 dar nu raportează corect cantitate număr, nu realizează punerea în
corespondenţă 1 la 1. Nu poate rezolva probleme matematice cu suport intuitiv.
Considerăm că este defectuoasă gândirea abstractă.
- Memoria – este fluctuantă, de scurtă durată, necesitând un număr mare de repetări pentru
a înmagazina informaţia.
- Atenţia, ca şi memoria este fluctuantă şi se centrează pe puncte de interes. Dacă este
interesat de activitate/subiectul respectiv poate să îşi păstreze concentrarea pe o perioadă
de 15-20 minute maxim. Centrarea atenţiei sale chiar şi în condiţiile în care este interesat
de subiect pare un efort vizibil. Adesea după o activitate solicitantă sau intensă cu efort
fizic sau fără se lungeşte pe canapele, îi este somn, spune că este obosit. Exemplu – în
drum spre teatru a adormit în autocar la maxim ora 10 dimineaţa. Este evident că îl
oboseşte scoaterea din rutină, aglomeraţia, înghesuiala şi inclusiv agitaţia colegilor, fiind
în mod repetat primul copil care adoarme şi se trezeşte ultimul la programul de odihnă de
după-amiază.
- Imaginaţia este un proces în dezvoltare (datorită neputinţei sale de a exprima verbal sau
non-verbal) şi creatoare de fixaţii (roboţi – exemplu desenul familiei a fost realizat sub
forma familiei robot, povestea roboţilor, construcţii din figuri geometrice roboţi)
- Din punct de vedere afectiv, Matei este foarte emotiv, introvertit, nu prezintă o tipologie
fixă de caracter, este nesigur pe el, cere confirmarea adultă că ceea ce face este bine şi
corect. Nu reacţionează bine la eşec, devine anxios şi refuză să continue chiar dacă i se
oferă ajutor.
- Nivelul lui motivaţional prezintă o creştere în anul acesta şcolar în sensul acceptării şi
integrării lui în colectivitate, al dorinţei de cunoaştere, fiind fluctuantă şi centrată pe
interese.
- Voinţa este un proces în dezvoltare, îşi doreşte să participe la realizarea anumitor
activităţi, dar în cazul în care nu reuşeşte datorită nivelului personal de dezvoltare la care
a ajuns, renunţă uşor şi devine anxios. Este docil şi uşor influenţabil, este atras de copiii
cu personalitate puternică care îl domină (jocul şi regulile acestuia fiind impuse de cei din
urmă), el neavând încă capacitatea de a impune/sugera jocuri şi reguli.
RECOMANDARE
Recomandarea noastră este ca Matei să frecventeze grădiniţa încă un an, implicit amânarea
debutului şcolar. În momentul de faţă Matei realizează progrese mici şi constante care îi
cresc încrederea în sine şi bagajul de cunoştinţe. Considerăm în acest moment că debutul său
şcolar ar putea fi un eşec, care îl va afecta puternic emoţional pentru că nu va putea face faţă
programului şi programei şcolare. Pentru ca Matei să facă faţă programului şcolar ar avea
nevoie de o şcolarizare individualizată. Programul grădiniţei este mult mai flexibil, în special
tura de după-amiază ar permite abordarea lui individuală.
Considerăm că prin rămânerea lui în grădiniţă se permite preşcolarului să progreseze
şi să îşi completeze din lacune, urmând ca, în anul şcolar 2018-2019, să se integreze mult
mai uşor şi să facă faţă cerinţelor şcolare.
La data redactării acestei lucrări, în urma testărilor, lui Matei i s-a recomandat
rămânerea în grădiniţă, continuând terapia de recuperare, cursuri de logopedie, cursuri de
kinetoterapie şi înot, urmând un curriculum apaptat, păstrarea unei legături strânsă între
terapia făcută în particular şi activitatea din grădiniţă.
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PARTENERIATUL „FAMILIE-ȘCOALĂ” ÎN REUȘITA EDUCAȚIEI
INCLUZIVE
Anica Tufă – prof. înv. primar
Ilincuța Bîlea – prof. înv. primar
Școala Gimnazială ,,Dumitru Gavrilescu” Gârliciu
Incluziunea persoanelor cu dizabilități presupune un ansamblu de măsuri menite să
ofere bazele culturii și civilizației umane, astfel încât toți oamenii să beneficieze de acestea
și să le dezvolte mai departe în maniera proprie fiecăruia.
Educația incluzivă reprezintă un proces permanent de îmbunătățire a serviciilor
instituțiilor de învățământ cu scopul valorificării resurselor existente, și mai ales a resurselor
umane, pentru a susține participarea la procesul de învățământ a tuturor elevilor din cadrul
unei comunități (MEN și UNICEF, 1999).
De asemenea, educația incluzivă vizează îmbunătățirea activității de învățare.
Procesul de instruire și formare este legat intrinsec de contextul de viață și învățare al fiecărei
persoane, și de aici apare nevoia parteneriatului necesar între cadrele didactice și elev, între
elevi, între profesori, dar și cel cu familia și comunitatea locală. Strategiile de predareînvățare la orice nivel trebuie adaptate cu scopul de a corespunde diversității și
nenumăratelor stiluri de învățare și dezvoltare ale elevilor.
În modelul tradiţional, relaţiile familiei cu şcoala sunt aproape inexistente sau au un
caracter informal, ocazional. În condiţiile şcolii incluzive, părinţii participă direct la viaţa
şcolii şi pot influenţa anumite decizii care privesc procesul educaţional. Absenţa sau
indiferenţa părinţilor în ceea ce priveşte problemele educaţionale ale copilului vine în
opoziţie cu ideea de integrare sau incluziune. În acest sens apar o serie de dificultăţi cauzate
de atitudinea de reţinere sau neîncredere a părinţilor care rezultă din reprezentări/mentalităţi
eronate cu privire la viaţa şi evoluţia şcolară a unui copil cu cerinţe educative speciale. Având
în vedere perspectiva învăţământului de tip incluziv, părinţii au dreptul să-şi exprime propria
viziune asupra modului de funcţionare a şcolii şi să participe concret la influenţarea actului
managerial din şcoală. De asemenea, familiile copiilor cu cerinţe educative speciale au
obligaţia să se implice în activităţile extraşcolare ale copiilor şi să dea dovadă de răbdare şi
înţelegere faţă de schimbările mai lente sau mai rapide din viaţa copiilor lor.
Prin comunicarea bilaterală părinţii creează un parteneriat strâns în sprijinul copiilor,
se formează comunitatea şi cultura şcolii, cadru în care aceştia se simt ca “ membrii ai unei
familii”. Părinţii răspund la această cultură prin participarea la educaţia copiilor in moduri
în care ei înşişi niciodată nu le-au cunoscut.
Factorii care influenţează părinţii în implicarea lor în educaţia copiilor, includ:
1. nivelul educaţional al părinţilor;
2. grupurile din care ei fac parte;
3. atitudinea conducerii şcolii;
4. influenţele culturale;
5. problemele familiei în îngrijirea copilului;
Prin comunicare eficientă cu familia, aceasta ajunge să conştientizeze rolul în
educaţie, rolul în integrarea cu succes a copilului său. Familia trebuie să exercite o influenţă
pozitivă asupra copilului, rolul său fiind foarte important în dezvoltarea acestuia din punct
de vedere fizic, intelectual, moral.
Familia este mediul normal în care personalitatea unui copil, cu sau fără deficienţe,
se dezvoltă armonios sub toate aspectele.
Succesul educaţiei inclusive este asigurat de comunicarea dintre familie şi şcoală.
116

Copiii au rezultate bune la şcoală, se integrează dacă familiile se interesează îndeaproape de
educaţia lor. Părinţii sunt cei care cunosc cel mai bine copilul şi reprezintă o importantă sursă
de sfaturi pentru profesori.
Parteneriatele şcoală – familie vin în sprijinul îmbunătăţirii comunicării dintre părinţi
şi profesori. Ele se evidenţiază în activităţi comune, participarea părinţilor la diferite cursuri
în care se explică acestora ce înseamnă o regulă în familie, ce înseamnă o pedeapsă când nu
au fost respectate regulile şi ce înseamnă o laudă.
În cadrul parteneriatelor se clădesc relaţii între indivizi, acestea fiind caracterizate de
responsabilităţi şi cooperări reciproce. Nu-şi mai au locul idei, din partea profesorilor, de
genul: “dacă familia ne sprijină şi noi ne vom putea face datoria” sau din partea familiilor:
“noi am crescut acest copil, este treaba voastră să-l educaţi”.
Realizarea parteneriatelor funcţionale presupune un sistem de activităţi cuprinse întrun plan pe termen scurt şi mediu , cu obiective şi responsabilităţi clare.
Ca şi obiective operaţionale pentru un parteneriat şcoală-familie pot fi enumerate:
– implicarea conştientă a elevilor, părinţilor şi membrilor comunităţii în activităţile propuse
potrivit capacităţilor psiho-fiziologice şi aptitudinilor lor;
– identificarea şi înlăturarea barierelor de comunicare;
– combaterea eşecului şcolar, a abandonului şcolar;
– îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii;
– consilierea elevilor şi a părinţilor să devină frecventă şi eficientă;
– îmbunătăţirea relaţiilor între şcoală şi părinţi, profesori şi elevi, părinţi-părinţi;
– conştientizarea necesităţii ascultării active,
– înlăturarea prejudecăţilor şi a discriminărilor elevilor în funcţie de mediul din care provin
sau de statutul părinţilor;
– identificarea caracteristicilor individuale ale elevilor;
– exprimarea liberă a opiniilor;
– dezvoltarea încrederii în sine şi în reuşita acţiunii.
Un parteneriat între cadrele didactice(profesionişti) şi familie este posibil numai dacă
fiecare dintre cei implicaţi înţelege rolul pe care îl joacă în viaţa copilului. Părinţii au nevoie
de educaţie pentru a şti cum să-şi crească copiii. Prezenţa părinţilor şi profesorilor împreună
în activităţi de dezvoltare şi participare comunitară, influenţează pozitiv rolul lor în educaţia
incluzivă.
Dacă părinţii şi cadrele didactice lucrează împreună, se poate sprijini dezvoltarea
copilului, iar cerinţele sale pot fi îndeplinite într-o măsură mai mare.
Un parteneriat între familie şi şcoală nu se poate construi foarte repede, ci sunt necesare
etape bine planificate. Această planificare duce la stabilirea unei relaţii de încredere şi
cooperare activă cu cadrele didactice şi alţi profesionişti, familia fiind unul dintre factorii a
căror contribuţie este foarte importantă în procesul de integrare şcolară a copiilor.

BIBLIOGRAFIE:
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Editura Polirom Iași–
Popescu, M. (2000). „Educaţia incluzivă. Concepte , politici şi practici în activitatea
şcolară“, ,,Implicarea comunităţii în procesul de educaţie”. Editura Corint
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎNTR-UN LICEU TEHNOLOGIC CU
ELEVII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
Profesor psiholog Alina Gabriela Băiașu,
C.J.R.A.E. Constanța – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia
Pentru a include cu succes elevii cu cerințe educative speciale, unitatea școlară a avut în
vedere:
- motivația cadrelor didactice de a crea un mediu incluziv în clasa de elevi și de a-i
apropia pe elevi, ca grup;
- cunoștințe, deprinderi și expertiză din partea cadrelor didactice pentru lucrul cu copii
cu CES, abordări, resurse pedagogice adecvate și de timp;
- sprijin acordat cadrelor didactice atât din partea conducerii școlii, cât și din partea
C.J.R.A.E. Constanța;
- cooperarea strânsă cu părinții copiilor cu CES, esențială pentru o incluziune reușită.
În anul școlar 2015 – 2016 au fost luați în evidență 12 elevi cu diverse probleme
medicale, dintre aceștia 4 cu certificate de orientare școlară și profesională.
Activitățile inițiate și derulate cu elevii cu CES au fost:
A. Evaluarea psihologică făcută de psihologul școlar în scopul completării fișei
psihologice necesară pentru obținerea certificatului de orientare școlară și
profesională;
B. Consiliere, asistență și sprijin în învățare – acțiuni majore întreprinse în sprijinul
copiilor cu CES și al tuturor actorilor care interacționează cu aceștia:
- Consiliere individuală care a urmărit dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaționare în
grup, dezvoltarea stimei de sine, dezvoltarea inteligenței emoționale etc.;
- Consiliere frontală - cu colegii de clasă în vederea prevenirii problemelor psihoemoționale;
Experiența interrelaționării cu ceilalți colegi este, pentru copiii cu CES, la fel de importantă
că progresul școlar, situațiile de marginalizare, etichetare fiind principalii indicatori ai unei
integrări eșuate.
- Consiliere acordată părinților elevilor cu CES pentru a înțelege deficiențele cu care se
confruntă copiii lor, dar și pentru a-și armoniza acțiunile educative din familie cu cele
realizate în cadrul instituționalizat. Ei învață să accepte deficiențele, să relaționeze cu copiii
lor și să-i sprijine în vederea integrării în școală și societate.
- Consiliere acordată cadrelor didactice care lucrează cu elevii cu CES în vederea
organizării activităților instructiv-educative diferențiate, adaptate nevoilor copiilor, dar și
pentru a găsi noi modalități de interacțiune cu elevii cu CES și de creștere a toleranței și
coeziunii în clasele de elevi pe care le conduc.
C. Formarea cadrelor didactice care lucrează cu copiii cu CES
Cursul de formare prin C.C.D. Constanța, “Curriculum adaptat și CES”, făcut de 23
de cadre didactice din școală, a avut caracter practic-aplicativ și a abordat teme relevante
pentru integrarea copiilor cu CES: incluziune și integrare educativă, diversitatea în învățare,
metode activ-participative, învățarea în colaborare, adaptare și dezvoltare de curriculum,
evaluarea diferențiată, munca în colaborare. Cursul a avut impact pozitiv asupra manierei de
lucru a cadrelor didactice din școală: cadrele didactice și-au însușit modul de realizare a
programelor adaptate, au înțeles diferențele dintre caracteristicile proceselor psihice la copiii
cu CES față de copiii cu intelect normal și importanța utilizării resurselor inteligenței
emoționale la copiii cu CES.
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D. Sprijinirea parcursului școlar al copiilor cu CES: curriculum și strategii de
predare-învățare-evaluare specifice
La nivel curricular, sprijinirea copiilor cu CES s-a realizat prin elaborarea și punerea
în aplicare a planurilor de intervenție personalizate (PIP). Acestea reprezintă exemple de
abordare personalizată globală și flexibilă a demersului educațional și presupun adaptarea
curriculară la nevoile fiecărui elev cu CES prin:
- Personalizarea obiectivelor (obiectivele au fost stabilite în funcție de posibilitățile și
ritmurile reale de învățare ale elevului);
- Personalizarea activităților de învățare (elevii cu CES au avut posibilitatea să aleagă
modalitatea preferată de lucru și adaptată nevoilor personale; metodele de predareînvățare utilizate au fost variate, centrate pe integrarea activă și pe participarea
directă la activități);
- Personalizarea activității de evaluare (raportarea rezultatelor școlare ale elevilor s-a
făcut nu la normă de grup sau la standardele generale de performanță, ci la progresul
individual al fiecărui elev);
- Personalizarea timpului necesar pentru învățare (au fost avute în vedere activități
individuale sau de grup, compensator-terapeutice, în timpul și/sau în afara
programului școlar, în funcție de nevoile elevilor și de resursele școlii);
- Adaptarea materialelor de instruire și a resurselor necesare (în munca cu elevii cu
CES au fost utilizate materiale de lucru speciale, suporturi audio-video).
E. Implicarea tuturor elevilor cu CES în activități extracurriculare: activități de
voluntariat înscrise în S.N.A.C. și Săptămâna Națională a Voluntariatului, activități
de ecologizare, activități de educație financiară, activități de educație pentru sănătate
etc.
Lecții învățate:
- Conducerea școlii a arătat deschidere față de integrarea elevilor cu CES;
- Majoritatea cadrelor didactice apreciază importanța accesului la educație a copiilor
cu CES
- Nu toate cadrele didactice sunt pregătite și totodată deschise pentru a lucra cu copiii
cu CES;
- Se constată o ușoară rezistență a cadrelor didactice de a utiliza tratarea diferențiată;
- Activitățile de consiliere pentru elevii cu CES și pentru toți copiii pe teme variate,
completate de jocuri interactive, vizând corectarea comportamentelor negative,
încurajarea cooperării și consilierea de grup sunt apreciate în mod deosebit de către
copii și de către părinții acestora.
- Activitățile extracurriculare au contribuit la integrarea copiilor cu CES în
învățământul de masă.
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STUDIU DE CAZ
Prof. Înv. preșcolar Coca Delia Bîță
Grădinița cu P.P. „Lumea poveștilor”, Constanța
Studiu de caz: Abuzul fizic - cauză și consecință în dezvoltarea personalității preșcolarului
Obiectivul general - investigarea cauzelor neintegrării la grădiniţă a preșcolarei B.D.
Definirea problemei - timiditate, acomodare, probleme de integrare, socializare
Climatul familial- conflicte mici și trecătoare, dezacord marcant între părinți
Nevoi specifice ale subiectului
*În cadrul familiei: nevoia de a comunica cu cei apropiaţi, nevoia de a desfășura activități
gospodăreşti, nevoia de afecțiune, de a se simți iubită, nevoia de a i se da încredere în forțele
proprii;
*În cadrul grupului: nevoia de acomodare în cadrul grupului, nevoia de socializare pentru a
stabili relații de prietenie, nevoia de integrare în cadrul activității de grup, de a-și învinge
timiditatea, exprimându-și sentimente, nevoia de a participa activ la activitățile desfășurate;
Metode folosite pentru depistare - observarea sistematică, teste
Obiective
- Să relaționeze, comunicând cu ceilalți copii din grupă, integrându-se în colectiv;
- Să manifeste încredere în forțele proprii și în cei din jur prin dezvoltarea stimei de sine;
- Să găsească înțelegere și sprijin în cei din jur;
- Să realizeze că este iubită și prețuită de toți cu care intră în contact.
Activităţi specifice
- Jocuri de rol:” De-a grădiniţa”,” De-a doctorul”, etc.
- Activități gospodărești:” Aranjăm biblioteca”,” Pregătim masa pentru musafiri”.
- Jocuri de construcții:” Parcul de joacă”,” Strada mea”.
- Activități pe grupuri mici;
- Discuții libere pe teme inițiate de B.D.:” Ce mi-a plăcut în excursie?”,” Vreau să fiu
vedetă”, etc.
Recomandări
- Să se continue la grupă activități având la bază comunicarea interpersonală, asertivitate,
jocuri de relaxare;
- Consilierea părinților în permanență în ceea ce privește: adoptarea unor strategii de aplicare
a pedepselor și recompenselor, înțelegerea;
- Să i se arate și să i se dovedească B.D. că este iubită și apreciată în fiecare moment petrecut
la grădiniţă;
- Să fie activată la toate activitățile desfăşurate, cu precădere în cele de grup;
- Să se promoveze permanent spiritul de echipă;
- B.D. să fie încurajată în tot ceea ce face;
- Să ofere o definire realistă a succesului și eșecului;
- Să fie recompensată pentru fiecare succes și să fie alături de ea la un eșec;
- Să se evite pedepsele, să se țină cont de abilitățile copilului;
BIBLIOGRAFIE:
Moraru, Monica, 2004 – „Consiliere psihopedagogică şi orientară şi profesională”, Editura
Muntenia, Constanţa
Verza, Emil, 1994 – „Psihopedagogie specială”, manual pentru cls. A XIII- a, şcoli
normale, E.D.P., R.A., Bucureşti
Vrăşmaş, Ecaterina, 2008 – „Educaţia copiilor cu cerinţe speciale”, Editura Prohumanitate,
Bucureşti
*** „Consilierea în grădiniţă. Start pentru viaţă”, 2008, MECT, Bucureşti
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PROIECT DE ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT
Drumul spre viitor începe azi
Prof. Psiholog Aurora Chirilă
CJRAE – Liceul Teoretic” Decebal”
Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate
de comunitate, de binele făcut aproapelui. Actele de voluntariat derivă din înţelegerea
conştientă a cuvântului „sprijin”. Libertatea de a te face util şi de a simţi plăcerea unui sincer
„mulţumesc” se transformă într-un imbold esenţial de a lua parte la acţiuni de voluntariat.
Avantajele celor care desfăşoară activităţi de voluntariat variază de la satisfacţia personală,
la dobândirea de experienţă în viitorul domeniu de activitate, la familiarizarea cu diferite
instituţii, la crearea de prietenii și contacte profesionale utile, până la găsirea unui loc de
muncă pe baza experienţei dobândite ca voluntar.
În anul 2015 Asociaţia CATHARSIS, în parteneriat cu Fundaţia Terre des hommesElveţia, Fundaţia Română pentru Educaţie şi Educatori şi Asociaţia „Children’s High Level
Group” au lansat proiectul Fii voluntar pentru comunitatea ta! (proiect finanţat prin
granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG), ca răspuns la nevoia de formare a
voluntarilor din cadrul S.N.A.C, cel mai extins program naţional de voluntariat pentru liceeni
din România.
Obiectivul proiectului a fost formarea a 50 de voluntari adolescenţi din toată ţara şi
implementarea a cel puţin 10 proiecte comunitare, cu cel puţin 500 de beneficiari.
Programul vizează o diversitate de activități creative cu scop și mesaj educativ centrate
pe creșterea gradului de integrare/incluziune socială.
Copiii cu CES fac parte din societatea noastră, au devenit o realitate a școlii actuale,
mai mult decât ceilalţi copii, ei au nevoie de o permanentă socializare şi colaborare cu alţi
elevi pentru asigurarea integrării sociale a lor.
Educaţia integrată permite şcolarizarea copiilor cu CES sau a celor care provin din
medii defavorizate, reprezintă o alternativă oferită de sistemul educaţional, este un act
responsabil asumat de şcoala integratoare şi permite progresul elevilor ȋn funcţie de
posibilităţile proprii. Prin participarea alături de ei la diverse activităţi se realizează
diminuarea izolării şi înlăturarea, în mare măsură, a tendinţelor de agresivitate, contribuind
la îmbunătăţirea modului lor de viaţă. Iar noi prin activitățile desfășurate trebuie să învățăm
să ne respectăm unii pe alții, să comunicăm, să ne tolerăm, să cooperăm.
Acţiunile de voluntariat sunt înglobate, la nivelul instituţiei noastre, în Proiectul
educaţional „Drumul spre viitor începe azi” iniţiat de către elevii voluntari din Liceul
Teoretic „Decebal” și anume de a organiza echipe de lucru cu acești copii pentru a le oferi
posibilitatea de a-și găsi o preocupare atractivă, de a-și direcţiona energia într-o activitate
pozitivă și organizată, de a se obișnui să lucreze în echipă. Proiectul are la bază experienţa
deosebit de preţioasă pe care liceul nostru o posedă graţie numeroaselor activităţi de
voluntariat desfăşurate în anii anteriori de către profesori şi elevii lor. Acest proiect oferă
beneficiarilor direcţi (preşcolari, şcolari şi elevi-voluntari) posibilitatea de a interacţiona, de
a se cunoaşte, de a socializa dar şi de a realiza împreună diferite lucrări practice sau de a
pregăti scurte momente artistice.
Activităţile au fost gândite în aşa fel încât să stimuleze mental, să constituie o
provocare de a depăşi propriile limite fizice, să contribuie la integrarea socială şi dezvoltarea
mai deplină a abilităţilor copiilor prin activităţi creative, imaginative şi terapeutice, cum ar
fi: artele plastice, teatrul, dansul, sportul, muzica şi abilitatea manuală, sau pur şi simplu prin
petrecerea timpului într-un mod cât mai plăcut. S-a creat un cadru adecvat pentru dobândirea
unor modele de comunicare, de cooperare, de rezolvare a conflictelor și pentru preluarea
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unui set de reguli, ceea ce îi poate ajuta ulterior la învățarea și acceptarea normelor sociale.
Activitățile au constitui o posibilitate pentru a îmbunătăţi învăţarea şcolară a copiilor
beneficiari, dar și de a realiza un proces educativ nonformal (prin respectarea unor reguli și
a unui program, prin apartenența la echipă etc.)
Scopul proiectului a fost acela de a forma copiii şi adolescenţii din cadrul liceului şi
din alte instituţii partenere, în spiritul implicării voluntare şi soluţionării unor probleme
sociale, culturale şi educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc. Activităţile au
fost proiectate şi desfăşurate pe o structură de tip „needs-based approach” (abordare pe
nevoile identificate).
O astfel de abordare schimbă şi echilibrează relaţiile în beneficiul copiilor cu CES.
Prin acest proiect ne-am propus să facilităm integrarea şcolară a 50 de elevi beneficiari,
prin intermediul unor activităţi extraşcolare organizate de către 20 de elevi voluntari.
Activităţile au valorificat abilităţile copiilor şi s-au constituit într-o alternativă
educativă de petrecere a timpului liber. Pentru copiii beneficiari, aceste activităţi au
contribuit la îmbunătăţirea stimei de sine, a comunicării şi a relaţionării.
Pe scurt structură a fost următoarea:
1.
Campania de informare și conştientizare a publicului larg cu privire la
Strategia Națională de Acțiune Comunitară. Activitate realizată prin difuzare la tv,
radio, presa scrisă, internet.
2.
Selecţia și instruirea elevilor voluntari prin ateliere de lucru în cadrul
cărora s-a urmărit ca membrii echipei să îşi dezvolte abilitățile de comunicare, de lucru
în echipă, de rezolvare a conflictelor, sporirea încrederii în sine precum şi încrederea în
restul membrilor echipei. Implicarea eficientă a voluntarilor în activitatea SNAC
necesită un proces planificat şi organizat.
3.
Cu echipă gata pregătită s-au organizat alte 11 ateliere pentru
beneficiari ce au vizat dezvoltarea personală desfășurate după același algoritm ca și la
instruirea voluntarilor: în weekend-uri s-au desfăşurat activități și jocuri de comunicare,
artistice, literare și sportive și lunar, cu acordul şi participarea cadrului didactic, s-au
desfăşurat activităţi la clasă, cu participarea întregului colectiv de elevi.
4.
Organizarea unui eveniment de încheiere a proiectului (serbare). În
urma derulării proiectului cei 50 de beneficiari au primit un certificat de participare cu
scopul de a recunoaşte şi a valida rezultatele de învăţare prin metode nonformale; de
asemenea certificatul de participare a fost primit şi de tinerii voluntari incluşi în echipa
de proiect. Am urmărit astfel creşterea interesului grupului ţintă asupra unui voluntariat
orientat pe nevoile lor până la finalul proiectului.
Ca în orice lucru pe care îl facem pentru prima dată, există un risc pe care ni-l asumăm
şi emoţia că e posibil să nu obţinem rezultatul scontat. Dar dacă nu încerci nu poţi spune că
acel lucru este posibil. Dacă suntem dispuşi să acceptăm provocările cu sufletul deschis, de
multe ori rezultatele obţinute vor fi peste aşteptări şi ne vor surprinde plăcut, iar dacă stă în
puterile noastre să ajutăm, să o facem! Pentru elevii voluntari activităţile s-au dovedit a fi o
oportunitate de a-şi dezvolta competenţele sociale, emoţionale şi civice, de a-şi aduce propria
contribuţie la rezolvarea unor probleme de la nivelul comunităţii.
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
Prof. Tania Ileana DUMITRESCU
Prof. Ştefănia Netă FOTU
Grădiniţa P.P.” Amicii”
Omul este o fiinţă dependentă în activitatea pe care o desfăşoară de ceilalţi şi are
nevoie permanentă de a comunica şi coopera.
Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi
diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la
societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultură şi de valorile promovate. Mulţi
oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre
ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al
eredităţii lor şi al mediului.
Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi
copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii.
Am lucrat cu ani în urmă cu o fetiţă, A., o fetiţă cu chip de înger, diagnosticată de
specialişti cu, Tulburare pervazivă de dezvoltare”. Afecţiunea a fost observată de către
părinţi în jurul vârstei de doi ani. Părinţii, persoane cu un nivel ridicat de educaţie, au studiat
despre această afecţiune şi au consultat o serie întreagă de specialişti. La vârsta de 2 ani şi
10 luni au început terapia tradiţională cognitiv – comportamentală. Această terapie a fost
susţinută de părinţi şi de logoped, atât la grădiniţa de stat unde a fost înscrisă fetiţa, cât şi la
domiciliul acesteia.
La grădiniţă fetiţa ţipa, reacţiona neadecvat, uneori chiar violent, era foarte agitată,
mereu confuză, deranja ceilalţi copii, deşi avea însoţitor şi beneficia de o atenţie deosebită,
atât din partea acesteia, cât şi din partea noastră.
După un timp de frecventare a grădiniţei, fetiţa a început să înregistreze uşoare
progrese în ceea ce priveşte procesul de cunoaştere, asimilând cunoştinţe alături de ceilalţi
copii, fiind inclusă în toate activităţile comune din grupă şi simţind că aparţine acestei grupe.
Deşi socializarea a ajutat-o mult pe A., aceasta avea uneori o privire confuză, alteori
manifesta nemulţumire, semn că nu întotdeauna înţelegea ceea ce se întâmpla la activităţile
desfăşurate cu copiii, şi că, pe lângă socializare, A. avea nevoie de mult mai mult sprijin
individual, ceea ce noi nu puteam să-i oferim în totalitate, datorită numărului mare de copii
la grupă şi neavând nici calificarea necesară pentru asemenea situaţi.
Părinţii au continuat alături de logoped terapia, dar au apelat şi la alte modalităţi de
terapii, şi anume: hipoterapia, kinetoterapia şi înotul. La călărie terapeutul a învăţat-o să
socializeze cu animalul, obţinând rezultate foarte bune; la gimnastică a obţinut rezultate bune
privind motricitatea; la înot a obţinut rezultate foarte bune, fetiţei plăcându-i în mod deosebit
înotul.
Adevărata integrare a copilului cu autism este atunci când acesta asimilează cu
adevărat cunoştinţe alături de copiii obişnuiţi şi este inclus în toate activităţile comune din
cadrul grădiniţei, inclusiv în cadrul jocului, iar copilul simte cu adevărat că aparţine
comunităţii şi are un rol activ în cadrul grupei. Importanţa următorilor factori este decisivă:
flexibilitatea cadrului didactic dublată de adaptarea şi individualizarea curriculumului
conform cu necesităţile şi capacitatea copilului, strânsa colaborare între părinţi şi cadrele
didactice şi existenţa unor programe individualizate suplimentare desfăşurate sub
coordonarea unor specialişti care urmăresc parcursul educaţional al copilului, ajutându-i
dezvoltarea.
Este adevărat că nu toate grădiniţele au o organizare care să le permită cu adevărat
flexibilitatea educatorilor. Astfel, în grădiniţele tradiţionale, în care toţi copiii trebuie să
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parcurgă acelaşi program, neexistând opţiuni între diverse activităţi pe nici o porţiune a
duratei zilnice de învăţare, este foarte dificil pentru educator să acorde o atenţie sporită
parcursului individual al fiecărui copil. În acest sens, este de menţionat faptul că, alternativa
educaţională, Plan Jena” care se aplică în grădiniţa în care lucrez, permite flexibilizarea
orarului activităţilor ca şi adaptarea conţinuturilor învăţării şi individualizarea activităţii cu
copiii cu CES. Acesta este un lucru care permite integrarea unor copii cu CES şi desfăşurarea
de Planuri de intervenţie personalizate cu aceşti copii.

BIBLIOGRAFIE:
Viorica Ungureanu, „Integrarea copiilor cu forme uşoare de autism în grădiniţele de copii”,
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JOCURILE DIDACTICE ŞI ELEMENTELE INCLUZIVE ÎN
PREDAREA BIOLOGIEI
Aurelia Manuela Moldoveanu
Şcoala gimnazială nr.1 Mangalia, Constanţa
Prin specificul ei, biologia este pentru elevi atât o disciplină frumoasă şi interesantă,
cât şi o disciplină cu multe noţiuni greu de însuşit. Este de datoria noastră, a dascălilor, de a
face tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a facilita însuşirea cunoştinţelor biologice de către
elevi, într-o manieră plăcută şi durabilă (Stan, 2015). Jocuri didactice precum domino
biologic, desene tăiate şi jocul de rol ne oferă această posibilitate, facilitând procesul de
predare-învăţare-evaluare, atât la gimnaziu cât şi la liceu). Integrarea elevilor cu C.E.S, în
cadrul unor astfel de jocuri este esenţială pentru ai ajuta să recunoască plantele, animalele,
noţiunile despre corpul uman şi mediul înconjurător.
Jocurile didactice reprezintă o structură aparte în comportamentul strategiilor
interactive moderne, combinând armonios dinamismul şi voinţa ameliorativă înaltă cu
realizarea unor obiective concrete ale lecţiei (Ivanovici şi Ferenţ, 2009). Simbioza organică
a psihomotorului şi cognitivului în cazul utilizării acestor metode de instruire poate fi
considerată unul din punctele lor esenţiale (Rusu, 2017). Jocul fiind o caracteristică proprie
fiecărui copil, este prin forma să o motivaţie extrem de elocventă. Pentru ca aceasta să aibă
o valoare autentică, este importantă calitatea sarcinii pe care o conţine şi care trebuie să
vizeze nemijlocit schema studiată (Rusoi, 2014). Pentru elevii cu C.E.S pe lângă curriculum
adaptat şi secvenţele speciale ale lecţiei au nevoie mulţi dintre ei în funcţie de diagnostic şi
simptomele pe care le manifestă, de jocuri didactice mai simple sau mai complexe, adaptate
la nevoile lor speciale.
În ultimi ani s-a demonstrat în urma investigaţiilor, că jocurile didactice au o
contribuţie eficientă în dezvoltarea capacităţilor cognitive şi creatoare a elevilor şi reprezintă
un mijloc de acumulare a cunoştinţelor biologice (Rusoi, 2014). Aceste cunoştinţe sunt
esenţiale pentru elevii cu nevoi speciale care de multe ori sunt dependenţi de părinţi sau rude
şi care nu au mereu acces la informaţie.
Pentru început voi descrie un joc didactic care poate fi adaptat atât pentru clasele de
primar cât şi pentru clasele de gimnaziu, numit Culorile Curcubeului. Jocul se poate realiza
atât în aer liber cât şi în clasa mai ales în timpul orelor de dirigenţie. Pentru realizarea lui în
aer liber trebuie să desenăm un cadran cu ajutorul unor crete colorate pe care le vom folosi
pentru a desena părţile cadranului în culorile curcubeului. Fiecare copil va trebui să se aşeze
în centru cadranului. Profesorul va spune o culoare şi elevul va sări pe culoare respectivă.
Ulterior menţionăm pe rând şi celelalte culori, astfel încât jocul să continue până când fiecare
copil va trece prin fiecare culoare, vor fi şi copii care nu vor reţine toate culorile prin care au
trecut sau nu vor sări în culoarea corectă. Este un joc care exersează memoria şi atenţia
copiilor. Dacă se realizează un cadran mai mare jocul poate fi adăpat şi pe grupe, pentru
ajutor putem nota culorile pe fiecare faţă a cadranului, pentru copii care recunosc mai greu
culorile. Am folosit jocul la o clasă de a VI-a, unde am un elev cu A.D.H.D, care recunoaşte
uşor culorile. În momentul în care sar pe o culoare, elevii pot fi rugaţi să numească câteva
animale sau plante care au culoarea respectivă.
Un alt joc care apelează la memorie este Procedeul de memorie - copiilor li se
propune un şir de noţiuni biologice pentru a fi memorate în ordinea consecutivă într-un timp
limitat. (Rusoi, 2014). Este o exersare şi dezvoltare a memoriei, asociindu-le conform
anumitor opţiuni comune despre plante, animale sau părţi anatomice, petru elevii cu C.E.S
se pot utiliza noţiuni mai simple şi uşor de reţinut, de exemplu “floare – culoare” sau
“animal – mediu”.
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Pe o serie de cartonaşe colorate se poate realiza jocul Scrie mai multe - elevii trebuie
să scrie cât mai multe noţiuni de specialitate în limita temei studiate într-un timp limitat.
Avantajele: această tehnică permite profesorului să determine rapid elevii care au însuşit
temă şi calitatea însuşirii în dependenţă de termenii numiţi; dezvoltă atenţia, memoria şi
rapiditatea elevilor, elevii cu nevoi speciale vor nota doar ideile de bază pe care le au reţinut.
Un alt joc propus la etapa de relaxare este Desene tăiate, care constă în combinarea
porţiunilor de ilustrate tăiate, care fiind unite într-un tot întreg permit obţinerea figurii iniţiale
(Rusoi, 2014). Pentru un copil cu C.E.S se pot folosi imagini cât mai simple şi cât mai
expresive care pot fi combinate uşor.
Profesorul prezintă elevilor un şir de imagini pentru jocul Foto instantaneu, cerând
elevilor să le ordoneze după o anumită modalitate, idee, plan. Se poate utiliza uşor atât la
clasele de generală cât şi de liceu (Rusoi, 2014). Acest joc este ca un puzzle cu imagini în
care pot fi integraţi uşor elevi cu nevoi speciale care pot luca uşor în echipă, recunosc uşor
organismele şi au o memorie activă.
Elevii primesc fişe de domino pe care sunt lipite cuvinte restabilindu-se ulterior o
definiţie sau un enunţ, în cadrul jocului Domino biologic.. În caz de necesitate, regulile
jocului se vor stabili împreună cu elevii în aşa fel, ca ei să fie interesaţi în activitate. Elevul
care în timpul jocului obţine un punctaj mai mare va fi notat. Pentru a evita conflictele din
timpul jocului, fiecare echipă va avea un arbitru selectat din rândul elevilor (Rusoi, 2014).
Un astfel de joc este uşor de abordat la gimnaziu pentru noţiunile despre plante şi animale,
un elev cu C.E.S, poate fi integrat uşor şi poate fi activ în cadrul jocului.
Jocul imitativ deschide orizonturi noi liceenilor, îi pune să cerceteze, se mediteze,
să-şi dezvolte imaginaţia, logica verbală etc. Dar elevii vor fi antrenaţi plenar dacă există o
consecutivitate tipografică şi metodică, dacă au pornit de la simplu la compus. Jocul imitativ
presupune, din partea profesorului, o îmbinare armonioasă a cercetării fundamentale cu cea
aplicativă. Elevilor li se propune să-şi imagineze şi să intre în roluri de ziarişti, pădurari,
primari, să alcătuiască un set de întrebări sau/şi răspunsuri, vizând problemele ecologice din
regiune (Rusoi, 2014). Acest joc poate fi utilizat când elevul cu nevoi speciale nu are
probleme logopedice grave şi se poate integra uşor într-un joc de rol care să-l ajute să se
integreze uşor într-o grupă.
Jocul didactic urmăreşte confruntarea elevilor cu realitatea: el serveşte drept mijloc
didactic de dezvoltare a gândirii profesionale creative prin capacitatea de a analiza situaţiile
pedagogice, prin sesizarea, formularea corectă şi rezolvarea problemelor profesionale.
Obiect al jocului devine imitarea unor condiţii concrete, adică modelarea unor procese reale
şi unor activităţi profesionale (Rusoi, 2014). Elevii care sunt integraţi în învăţământul de
masă au nevoie în majoritate cazurilor de jocurile descrise pot fi utilizate uşor în cadrul orelor
de curs şi pentru activităţi în aer liber. Mulţi dintre ei sunt obişnuiţi cu terapia prin joc şi cu
metode mai facile prin care pot recunoaşte uşor anumite noţiuni şi se integrează greu în
mediul abstract al unor discipline.
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PROVOCĂRILE COPILULUI/ELEVULUI CU ADHD
Psiholog IOANA STANCIU
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța
ADHD-ul este o problemă neurologică asociată cu o lipsă a capacității de susținere a
atenției și hiperactivitate/impulsivitate care nu sunt consistente cu vârsta și gradul de
dezvoltare al copilului.
Diagnosticarea acestei afecțiuni este realizată de medicul psihiatru pe bază mai
multor criterii. Diagnosticul se pune doar dacă simptomele nu pot fi explicate prin alte
afecțiuni: tulburări afective, anxioase, de comportament, etc.
Diagnosticarea ADHD este un proces dificil, complex, asemănător unui puzzle în
care lipsa unei piese sau a perspectivei complete poate distorsiona grav imaginea finală. De
aceea, este indicat că în clasă să nu se pună diagnostice care nu numai că pot fi false, dar pot
conduce la “etichete” care afectează întreaga evoluție a elevului. Pentru elevii care au
potențial ADHD (sau simptome clare din seria celor prezentate în DSM) se impune o
abordare comprehensivă, multimodală.
Deficite în ADHD: memoria de lucru/organizarea mentală
Memoria este procesul în care informația este codificată, stocată și recuperată.
Memoria de lucru este premisa care ne permite să facem activitățile de zi cu zi implicând
gândirea. Este secțiunea de memorie unde au loc procesele de gândire pe care le folosim ca
să învăţăm și să înțelegem diferite subiecte. Memoria de lucru (MSD): are o capacitatea
limitată de 7±2 elemente şi informaţia este reţinută timp de 15-30 de secunde.
Un bun management al clasei în care sunt și elevi diagnosticați cu ADHD este în mod
evident determinat de bună predare. Chiar și elevii cu probleme manifeste de impulsivitate
și control al comportamentului adoptă o conduită potrivită în momentul în care profesorul
oferă:
• Activități de învățare interesante, angajante, semnificative pentru elevi.
• Educație diferențiată, în funcție de sarcinile de învățare, nevoile specifice ale unor elevi.
• Implicarea activă a imaginației elevilor în ceea ce învață, evitând și eliminând plictiseala.
• Lecțiile bine planificate, iar pauzele organizate ca segmente de timp în care elevii se
relaxează, dar sunt și curioși să afle în ce activități vor fi implicați la reluarea activității.
Un element fundamental pentru un management eficient al clasei constă în
capacitatea cadrului didactic de a construi relații pozitive cu elevii, un climat prietenos
bazat pe respectul mutual și colaborare. Un astfel de cadru didactic este flexibil și
înțelegător, știe să se adapteze situațiilor noi și să rezolve pozitiv situațiile conflictuale, să
fie calm, constant, corect și echidistant în aplicarea regulilor.
ASPECTE PRACTICE ÎN ACTIVITATEA CU ELEVII CU ADHD
1. Nu au toleranță la frustrare, deci să nu intre în competiții cu grad ridicat.
2. Nu pot înțelege și reține scopurile pe termen lung
3. Stabilirea unui semn secret pt. elev şi cadru didactic.
4. Să primească responsabilități sociale, să fie lider.
5. Cerinţe mai uşoare/Ne asigurăm că au înțeles
6. Să ne asigurăm că suntem ascultaţi (privire în ochi)
7. Folosirea materialului vizual/auditiv/kinestezic.
8. Sarcinile trebuiesc fragmentate şi date pe rând.
9. Acordaţi mai mult timp de lucru.
10. Învățare prin colaborare
11. Valorizare personală/motivare permanentă/feed-back prompt
12. Colaborare cu familia
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13. Evitarea” luptei” cu elevul, stabilirea de reguli clare pt. toată clasă și consecvență.
14. Modelarea unui limbaj respectuos, controlarea tonalității vocii și a limbajului
corpului.
ASPECTE PRACTICE ÎN MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
15. Întâmpinarea elevilor și încheierea orelor cu un zâmbet și o atitudine pozitivă în
fiecare zi.
16. Comunicarea progreselor și aspectelor pe care le apreciază cadrul didactic către
elevii din clasa sa.
17. Menținerea unor standarde ridicate și sprijinirea activă a elevilor pentru a atinge
aceste standarde.
18. Alocarea timpului pentru realizarea unei legături personale cu elevii.
19. A fi sensibil, empatic și a răspunde nevoilor speciale ale elevilor.
20. Păstrarea sensului umorului.
21. A face activitățile de învățare interesante și amuzante.
22. Cerințele și regulile sunt transmise și impuse într-un mod care respectă
personalitatea și demnitatea fiecărui elev.
23. Construirea căilor de comunicare cu familia/părinții elevilor.
24. Evitarea situațiilor în care elevul este jenat sau se poate simți umilit.
Fiind vorba de managementul unor comportamente negative, în cazul copiilor cu
ADHD se recomandă în primul rând empatia şi înţelegerea, nu etichetarea/blamarea
autorului acestora. Chiar şi în cazul formulării unor reguli simple, clare, stabilite de comun
acord este foarte posibil să apară situaţii problematice în timpul unei ore: nerespectarea unor
convenţii privind comunicarea, timpul de desfăşurare a unei ore, atitudini sau limbaj
inadecvat etc. Pe cât posibil aceste comportamente trebuie ignorate sau pre-întâmpinate în
timp ce progresele trebuie subliniate constant, recompensate activ. Sunt total nerecomandate
pedepsele severe şi mai ales pedepsele aplicate întregii clase (vor atrage resentimentul
colegilor şi vor distruge iniţiativele spontane de sprijin din partea acestora!).
Profesorii care au succes în educația elevilor hiperactivi sau cu ADHD au ca element
comun capacitatea de a utiliza activ elemente de management al clasei și strategii educative
prin care se menține activă implicarea elevului în ceea ce învață.
Totodată, ei abordează (conștient sau intuitiv) elevii cu ADHD pornind de la o
strategie construită pe trei mari componente. Prima constă în identificarea nevoilor specifice,
individuale, ale elevului hiperactiv și cu deficit de atenție. Profesorul află de ce și când elevul
nu se concentrează asupra sarcinilor de învățare, ce îl interesează, când și de ce este impulsiv
și neatent etc. Apoi cadrul didactic selectează unele practici educaționale, exerciții, materiale
didactice și strategii de acomodare în clasă care sunt adaptate nevoilor specifice de învățare
ale elevului. În urma acestor pași, profesorul poate schița un plan educațional individualizat
care poate să fie integrat programului comun elaborat pentru ceilalți elevi ai clasei. Planul
educațional individualizat are un design fundamentat pe necesitatea integrării elevului, fiind
de evitat marginalizarea sau alienarea elevului cu ADHD care apare îndeosebi prin
transformarea sa într-un “caz al clasei”, un exemplu negativ citat elevilor și părinților
pentru a exemplifica ceea ce nu este dorit în sala de clasă. Trebuie avut permanent în vedere
faptul că aceste erori frecvent întâlnite în sala de clasă alienează elevul și construiesc
premisele sigure eșecului școlar și al stărilor conflictuale între elevul cu ADHD și colegii săi
sau/și cu profesorul de la clasă.
BIBLIOGRAFIE:
Popenici, S., Fartusnic, C., Târnoveanu, N. (2008). Managementul clasei pentru elevii cu
ADHD. Bucureşti: Didactica Publishing House
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FESTIVALUL “BUCURIA DĂRUIRII” - O POVESTE DE SUCCES
Mariana-Geanina Zaharia
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Albatros” Constanța
Festivalul “Bucuria dăruirii”, ediția I, este un Proiectul Educațional Județean al Centrului
Școlar pentru Educație Incluzivă Albatros Constanța şi al Fundației Giovanni Bosco
Constanța, în parteneriat cu ISJ Constanța, DJST Constanța, CJRAE Constanța, care s-a
desfășurat în data de 21 decembrie 2016 la Fundaţia Giovanni Bosco, Constanța, la care au
participat 162 elevi. În aceeaşi zi a avut loc şi Expoziţia Concurs “Crăciun de poveste” la
care au participat 402 elevi de la toate școlile implicate în proiect, din județul Constanța dar
și din Iași, Buzău, Dolj, Prahova, Câmpina, Oradea, Vrancea, lucrări realizate de copii din
școlile de masă dar și învățământ special..
Beneficiarii direcţi sunt 300 elevii concurenţi, 50 cadrele didactice care îi pregătesc, 50
voluntari, elevii de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Albatros” Constanța, elevii
cu CES, copiii de la Fundaţia Giovanni Bosco Constanţa, Centrul de plasament “Ovidiu”
Constanţa, Căsuţele protejate Techirghiol, cu care şcoală derulează o serie de proiecte în
cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară.
Scopul proiectului este promovarea unui învăţământ centrat pe elev şi orientat spre
formarea capacităţilor cognitive, creative şi acţionale. Încurajarea elevilor de a se exprima
prin teatru şi prin creații plastice. Stimularea și antrenarea potențialului creativ al elevilor și
al cadrelor didactice.
Lumea copilăriei cu valorile sale oferă elevilor posibilităţi de a crea scenete de teatru,
de a zugrăvii plastic şi nu numai lucruri minunate, unice care să le pună în valoare
creativitatea. Să încercăm să înţelegem această lume minunată, să le cunoaştem dorinţele,
să-i lăsăm să-şi îndeplinească în mod plăcut şi util lumea copilăriei, prin intermediul
limbajului plastic şi al teatrului. Ideea acestui proiect a venit din nevoia de a ne face
cunoscuţi, de a ne face simţită prezenţa.
În urmă analizei de nevoi am constatat lipsa, atât unui concurs de teatru cât şi a unui
concurs de abilităţi practice în care elevii să valorifice lucrările realizate în cadrul
activităţilor extraşcolare sau opţionale. De asemenea, având în vedere că suntem singurul
liceu din judeţul Constanţa cu specific de şcoală incluzivă, îl consider că fiind un punct tare,
deoarece sunt foarte puţine instituţii care doresc să se implice în astfel de proiecte, având
grup țintă elevii din diverse medii defavorizate.
Obiectivele specifice ale proiectului:

realizarea schimbului de experienţă între 50 profesori, 50 voluntari de la
Fundaţia Giovanni Bosco, min 300 elevi din diferite nivele de învăţământ şi centre
de plasament, pe parcursul a 2 luni.

promovarea şi stimularea creativităţii şi originalităţii prin teatru şi creaţii
artistico-plastice, prin participarea a minim 300 de elevi la activităţile principale ale
proiectului;

diseminarea rezultatelor proiectului în minim 10 unităţi partenere şi
participante din judeţul Constanţa şi minim 5 unităţi şcolare din regiunea de sud-est,
pentru o viitoare colaborare la ediţiile următoare pentru asigurarea sustenabilităţii
proiectului.
Acest proiect s-a adresat tuturor elevilor, părinților, comunității locale din județul Constanța,
în special elevilor cu CES și a elevilor din centrele de plasament din județul Constanța.
În urmă implementării proiectului, urmărim creşterea calităţii actului educaţional şi
ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional, formarea resursei umane necesară
dezvoltării societăţii cunoaşterii, număr mare de unităţi şcolare implicate în proiect, număr
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mare de elevi implicaţi, lucrări artistice creative şi inovatoare, popularizarea proiectului
printr-o continuare a să într-un proiect e-Twinning, juriu specializat, membrii formaţi pe
componentă de evaluare.
S-a creat o bază de date cu toţi profesorii participanţi la proiect. S-au realizat unele
materiale electronice cu rezultatele proiectului şi s-au transmis către toţi partenerii implicaţi.
Se vor organiza evenimente de diseminare în minim 10 unităţi şcolare din Constanţa şi
minim 5 unităţi şcolare din regiunea de sud-est.
Se va asigura sustenabilitatea proiectului prin conştientizarea comunităţii cu privire
la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ceea ce
va duce la transformarea educaţiei artistice în sursă de dezvoltare comunitară. Părintele
Arsenie Boca spunea: “A fi fericit înseamnă a-l face fericit pe celălalt”. Prin organizarea
acestui festival am picurat și eu un strop de fericire în viața elevilor noștri, un strop cu dublă
valoare-bucuria de a primi și de a dărui. Am avut bucuria de a cunoaște mulți profesori
dedicați acestei meserii, care și-au rupt din timpul lor pentru a se ocupa de piesele de teatru
prezentate în cadrul festivalului. Creativitatea cadrului didactic și-a făcut simțită prezența în
fiecare verigă a pieselor de teatru. O parte din creativitatea elevilor rezidă din creativitatea
cadrului didactic care a văzut necesară modificarea laturii personalității elevului. Toți elevii
participanți au fost răsplătiți cu diplome și pachete din partea sponsorilor concursului.
Am fost plăcut surprinsă de elevii cu CES de la CȘEI “Albatros” Constanța, de ambiția lor
de autodepășire, de responsabilitatea și răspunderea lor, flexibilitatea cu care și-au asumat
rolurile, abilitățile pentru activitățile extrașcolare.
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INTEGRAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ A COPIILOR CU
CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE
Prof. Înv. preșc. Georgica Pîrvu
Grădinița P.P.” Amicii” Constanța
Focalizarea atenției educaționale pe grupele vulnerabile este un indiciu al nivelului
de civilizație atins de o anumită societate și impune căutarea unor noi formule de solidaritate
umană, fapt ce are un impact deosebit în societatea noastră.
În conformitate cu Convenția pentru Drepturile Copilului și apelând la principiul
nondiscriminării, drepturile copiilor trebuie respectate indiferent de rasă, culoare, sex, limbă,
religie, opinie politică, de originea lor națională, etnică sau socială.
Se lansează astfel promovarea elaborării unor strategii, un mod de viață care
înseamnă a trăi împreună, a accepta, sau a-i primi printre noi pe cei care par foarte diferiți,
bizari.
Colectivitatea care îi receptează pe cei defavorizaţi și care își determină intern, direct
și indirect atitudinea față de aceștia este tripolară, la nivelul local al grădiniței: educatoarea,
părinții, copiii. La rândul său, în sprijinul integrării copiilor cu CES, grădinița, prin
educatoare și foruri superioare coordonatoare de programe guvernamentale și locale,
apelează la centre și persoane specializate.
O condiție sine-qua-non pentru reușita acestor acțiuni privind cei trei factori activi
din grădiniță, este existența unor relații biunivoce destinse, constructive; acestea se pot
realiza prin atitudini deschise și disponibilitate, printr-un pozitivism specific ce se
cimentează cu voință și convingere.
Educatoarea are datoria de a se documenta asupra deficiențelor copiilor pe care
urmează să-i i primească în grupă, pentru a-i i înțelege, pentru a-și putea modela activităţile,
procedeele, în funcție de posibilitățile și necesitățile copiilor. De asemenea este necesar ca
ea să pregătească grupa de copii, oferind informațiile despre un copil cu CES într-o o manieră
corectă și pozitivă; să identifice cu acuratețe modul în care copiii percep deficiența (spre a
nu lăsa candoarea remarcilor să frizeze jenantul!); să asculte cu atenție întrebările copiilor,
asigurându-se se că a înțeles bine ceea ce vor ei să cunoască.
Particularitățile unui copil cu CES sunt diferite de la caz la caz, de aceea, la nivelul
grupei se impune o abordare specifică. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor și
pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un coleg cu CES.
Sensibilizarea copiilor se poate face prin simulări (limitarea vederii, limitarea
auzului, etc); crearea și aplicarea unor jocuri care permit simularea unor deficiențe (motorie,
vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înțeleagă mai bine situația celor care au
dizabilități; prin povestiri, texte literare cu subiecte adiacente temei, prin discuții, vizitarea
unor persoane cu deficiențe. Pentru început este mai potrivit uneori să se discute despre
colegul nou (cu CES) pe grupuri mici și când copiii sunt relaxați.
După pregătirile atente și minuțioase făcute până la primirea în grupă a copilului cu
CES, atitudinea ulterioară față de el trebuie să păstreze o aparență de normalitate, respectiv
acesta să fie tratat la fel cu ceilalți copii din grupă. Conduita și atitudinea cadrului didactic
trebuie să demonstreze celorlalți copii că i se acordă copilului cu dizabilități aceeași valoare
ca și celorlalți respectându-se principiul democratic al valorii egale. Astfel, trebuie evitată
compătimirea evidentă, mila, ostentațiile de orice natură. Cadrul didactic trebuie să își asume
rolul de moderator, astfel încât să promoveze contactul direct între copii și să direcționeze
întrebările copiilor către cel cu CES. Permanent trebuie avută în vedere sădirea încrederii în
forțele lor proprii, în propria reușită.
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Integrarea copiilor cu cerințe educative speciale în programul grădiniței este facilitată
de realizarea parteneriatului între părinți și grădiniță. Părinții pot fi parteneri la educație
pentru că ei dețin cele mai multe informații despre copiii lor. Relația grădiniței cu părinții
copiilor cu CES este nu doar benefică, ci și necesară, ea furnizând informațional specificul
dizabilității copilului.
Foarte importante sunt informațiile referitoare la factorii de influență negativă care ar trebui
să fie evitați (fobii, neplăceri, stimuli negativi, care determină inhibarea acestor copii).
Educarea părinților și consilierea au un rol important în integrarea copiilor cu
afecțiuni de natură psihică, emoțională, ori de altă natură în grădiniță. Comunicarea părinte
- educatoare, sau comunicarea părinte - copil, în contextul integrării copilului în instituția
grădiniței asigură un anumit echilibru. Familiile dezorganizate au tiparul de comunicare
afectat, iar echilibrul familiei este sever tulburat. Familia poate influența copilul pe mai
multe căi, iar rezultatele disfuncției familiale se situează între hiperprotecție sau neglijare.
Într-o o familie echilibrată, comunicarea dintre membrii săi decurge fără perturbări.
În concluzie, pentru integrarea cu succes a copiilor cu CES în învățământul de masă, în
grupele obișnuite de copii sunt necesare:
- Existența unor centre de resurse, informare și comunicare;
- Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice în problematica CES;
- Adaptarea și flexibilitatea curriculumului preșcolar;
- Evaluarea progresului școlar al copiilor cu CES integrați în grădinițele obișnuite;
- Implicarea, încurajarea participării părinților, schimbul de informații, consilierea
părinților, mobilizarea resurselor umane disponibile și competente.
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