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Povestea Vanessei, fetița cu deficiență de auz, integrată cu succes în
învățământul de masă
Profesor psiholog, Andrei Carmen –Silvia
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)
Intervenția școlii în cazul elevilor cu nevoi speciale respectă articolul 23, alineatul 1
din Convenția privind Drepturile Copilului, potrivit căruia, ,, pentru copiii handicapați fizic și
mintal trebuie să se asigure o viață împlinită și decentă, în condiții care să le garanteze
demnitatea, să le favorizeze autonomia și să le faciliteze participarea activă la viața
comunității”.
Scopul intervenției școlii este dezvoltarea personală a acestor elevi cu cerințe
educaționale speciale și integrarea lor în colectivul clasei, asigurându-se egalitatea de șanse în
realizarea accesului la educație. Integrarea elevilor cu CES în școlile de masă este o încercare
de a se realiza o educație unică pentru toți copiii, astfel încât și copiii cu dizabilități să se
integreze ușor în societate.
În această lucrare voi prezenta cazul unei fetițe cu deficiență de auz, hipoacuzie, din
școala noastră, în prezent în clasa a IV a, integrată cu succes în colectivul clasei și cu
rezultate deosebite la învățătură. De la început, subliniez importanța analizatorului auditiv în
dezvoltarea psihică a individului și rolul deosebit pe care îl are în facilitarea comunicării
verbale și în acumularea cunoștințelor.
Când deficiența auditivă este congenitală sau apare la vârste timpurii provoacă
dificultăți în însușirea limbajului, iar în cazuri chiar muțenia. Deficiența de auz poate fi
partială (hipoacuzie gama de deicit auditiv între 20-90 db) sau totală (surditatea –pierderea
auzului de peste 90 db). Deficiența de auz determină și deficiențe de vorbire, copilul având
nevoie de un program logopedic susținut de recuperare. Atât limbajul, comunicarea, cât și alte
procese (demutizarea, proteze auditive) fac parte din recuperarea copilului cu deficiențe de
auz.
Comunicarea totală desemnează vorbirea, semnele, dar acoperă și pregătirea auditivă,
labiolectura, alfabetul dactilic, scrierea și citirea. Acest tip de comunicare are ca scop
comunicarea cu copilul surd sub mai multe forme.
Integrarea școlară a copilului surd impune o serie de cerințe privind modul de
organizare a clasei, metodele de prezentare a conținuturilor, strategiile de comunicare în clasă.
Suferind de hipoacuzie, Vanessa, un copil cu o inteligență peste medie, se simțea
izolată și frustrată atunci când nu înțelegea cuvintele sau propozițiile dictate, când erau
explicate anumite cunoștințe sau, în timpul jocurilor, când nu auzea ce spun ceilalți copii.
În calitate de psiholog, împreună cu doamna învățătoare, am luat o serie de măsuri
menite să faciliteze adaptarea elevei în mediul școlar:
 Eleva a fost așezată central, mai aproape de catedră ( fiind înaltă nu putea sta în față).
 Învățătoarea și colegii au început să vorbească tot timpul mai tare, să repete
propozițiile, să folosească limbajul gestual și imaginile.
 Copiii au fost învățați să-i capteze atenția atingând-o pe umăr, să-i comunice direct
ceea ce doresc, nu prin intermediari. Să se uite la ea atunci când vorbesc, pentru ca
aceasta să poată citi pe buze. Să repete, dacă e nevoie și mai ales să fie înțegători și
răbdători cu aceasta. Ca ultimă soluție, pentru a comunica, s-a optat pentru mesajul
scris.
Familia a conștientizat gravitatea problemei și a optat pentru protezarea auditivă.
Numai că, după protezare, ne-am lovit de o nouă problemă. Eleva nu accepta proteza,
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atât din motive estetice cât și din motive tehnice, sunetele recepționate fiind distorsionate.
Purta proteza în timpul orelor, la cererea învățătoarei, dar în recreație și acasă o scotea în mod
constant. Protezarea a adus cu sine, noi reguli la nivelul clasei:
 Eleva și-a păstrat locul în bancă, dar comunicarea s-a derulat normal, fără să se
ridice tonul.
 S-a întocmit un plan individualizat de învățare la limba și literatura română,
concretizat în cadrul programului remedial cu învățătoarea, precum și prin ședințe
de logopedie.
 În cadrul orelor de consiliere la cabinet, fetița a învățat să accepte proteza ca parte
integrantă a corpului său, să-și creeze o imagine de sine pozitivă, să nu se simtă
,,altfel” din cauza acestui aparat ci să se bucure de faptul că, medicina și tehnica
modernă îi oferă această șansă, să audă, asemenea celorlați copii.
 Proteza a început să fie purtată în mod constant, să o folosească corespunzător,
ceea ce a condus la un progres semnificativ în comunicare și rezultate la toate
disciplinele școlare.
În prezent, Vanessa este integrată cu succes în colectivul clasei, relaționează și
comunică eficient cu colegii săi. Este o fire sensibilă, cu un talent deosebit la desen, lucrările
ei fiind premiate la multe concursuri de artă. Studiază cu plăcere la limba și literatura română,
în fiecare an, participând la Concursul Județean ,,Comorile Condeiului”, unde obține rezultate
foarte bune, peste 90 de puncte. Visează să devină arhitect, să proiecteze case frumoase pentru
clienții săi.
În România, integrarea copiilor cu CES rămâne încă o problemă controversată. În
primul rând pentru că, dascălii nu au pregătirea psihopedagogică să lucreze cu acești copii și,
în al doilea rând, școlile nu sunt echipate corespunzător pentru a răspunde nevoilor acestora.
Totuși, dizabilitatea face parte din existenţa umană, fiind o latură a dimensiunii
universale a umanităţii. Ea este cea mai puternică provocare în acceptarea diversităţii, pentru
că limitele sale sunt foarte fluide. În categoria persoanelor cu dizabilităţi poate intra oricine, în
orice moment, ca urmare a unor împrejurări nefericite (boli, accidente) şi există opinia că
segmentul de populaţie marcat de dizabilităţi este potenţial în creştere. De aceea, în calitate de
dascăli, gradul nostru de toleranță, de acceptare și dorința de a ne perfecționa în psihologia
specială, ar trebui crească. Este nevoie de reformă în educație, dar și în viața personală a
fiecăruia dintre noi, pentru a veni în sprijinul acestor copii.
În concluzie, educația trebuie să asigure copiilor cu CES, inclusiv celor cu deficiențe
de auz, toate oportunitățile pentru a-și dezvolta personalitatea, în conformitate cu abilitățile
și opțiunile sale individuale, astfel încât acești copii să își poată ocupa locul cuvenit, în
familie, în școală, în comunitate și mai târziu la locul de muncă.
.
BIBLIOGRAFIE:
Rozarea, A., ,,Deficiente senzoriale din perspective psihopedagogiei specialePsihopedagogia deficienţilor de auz-vol. II-lea”, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2003
Verza, E., Păun, E., „Educaţia integrată a copiilor cu handicap”, Unicef, 1998
Vrăşmaş, T., „Învăţământ şi/sau incluziv”, Ed. Aramis, 2001
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CITEȘTE ȘI ALEGE CE SE POTRIVEȘTE
Auxiliar educație moral – civică
PROF.MIHAELA BOANTĂ
BIBL. SFETCU MARINELA
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
” MARIA MONTESSORI” CONSTANȚA
„Educaţia nu măsoară cât de mult ai memorat sau cât de multe ştii. Educaţia reprezintă
capacitatea de a face diferenţa între lucrurile pe care le ştii si cele pe care nu le ştii.”
Anatole France
Doresc să supun atenției dumneavoastră o mică mostră dintr-o cărticică la care am lucrat și
care se evidențiază ca un suport material pentru orele de educație civică, atât pentru
învățământul de masă cât și pentru cel special și special integrat. Specific faptul ca această
lucrare face parte din conținutul bibliotecii instituției noastre și poate fi pusă la dispoziția
cadrelor didactice interesate.
Partea de promovare, cu informațiile aferente îi aparține d-nei bibliotecar Marinela Sfetcu.
Pornind de la certitudinea că educaţia moral civică are o importanţă majoră în fenomenul
educaţiei , începând încă din clasele primare şi că necesitatea acesteia este tot mai intensă, am
încercat prin editarea acestei cărți o abordare diferită, sub forma unui joc de creaţie şi/ sau
alegere a deznodămintelor unor poveşti morale care îi pun pe elevi în situaţia de a-şi
recunoaşte corect cunoştinţele despre corectitudine, de a compara situaţii corecte/ greşite, de a
alege şi de a rezolva câteva jocuri simple. Totodată aritmogrifele ce aparţin fiecărei poveşti
vin să îmbogăţească vocabularul, capacitarea de a se relaxa prin colorare sau creare de desene
tematice, precum şi exerciţii de relaxare prin dezlegarea unor desene labirint.
Obiectivele urmărite sunt cele care se identifică şi cu obiectivele moral civice prezente în
manualele specifice ale ciclului primar:
1. Dobândirea de cunoştinţe morale.
2. Formarea de convingeri şi sentimente morale.
3. Formarea deprinderilor şi obişnuinţelor morale.
4. Formarea trăsăturilor volitive.
5. Formarea trăsăturilor de caracter.
Educaţia moral-civică corespunde necesităţii de a le forma copiilor o conduită bazată pe
cunoaşterea cotidiană a regulilor vieţii sociale. Aceasta urmăreşte iniţierea copiilor în
practicarea unui comportament activ şi responsabil, capabil de toleranţă şi respect faţă de sine
şi de ceilalţi, conştient de drepturi şi de datorii, liber şi deschis spre nou şi corect.
Se afirmă din ce în ce mai des că vremurile pe care le trăim au început să se altereze tot
mai mult precum şi valorile tradiţionale. Bunul simţ, buna cuviinţă şi comportamentul corect
în societate nu pot fi separate de moralitate, căci o conduită frumoasă este morală, iar ceea ce
este moral este frumos. Între ele, politeţea se constituie într-un imperativ al convieţuirii
sociale, atitudinea pe care o presupune rămânând un indemn pentru respectarea regulilor de
convieţuire socială.
Voi reda, mai jos, una dintre povestirile propuse în această cărticică, pe care am editat-o cu
I.S.B.N și care a avut succes printre colegii mei care au achiziționat-o.
DISCRIMINARE
“Căţelul se gudură vesel pe lângă celebrul lui stăpân” Aparent această frază din
manualul de Limba română nu are nimic deosebit. Doar că toţi elevii o citesc simplu
numai Iani nu poate. O înţelege dar… nu poate. Cu greu reuşeşte, dar spune cuvintele
invers sau le confundă. În clasă se creează haos. Toţi se amuză la auzul frazei rostite de
Iani. Lui îi este foarte greu, de două ori mai greu: o dată pentru că e nou venit în clasă,
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doar ce s-a mutat cu familia în acest oraş şi… a doua oară pentru că, nu ştie de ce, dar nu
poare citi corect cuvintele, chiar dacă face multe exerciţii acasă.
A făcut faţă cu greu acestei schimbări, nu are nici prieteni şi mai are şi acestă
problemă de citit. Părinţii lui sunt foarte ocupaţi şi nici nu au fost sesizaţi de cealaltă
şcoală. Acum el este nevoit să facă faţă unei situaţii noi şi asta îl stressează şi mai mult.
După câteva zile de acomodare, doamna învăţătoare observă dificultatea cu care se
confruntă Iani la citit şi îl suprevegheză mai îndeaproape. Sesizează şi hazul pe care îl fac
copiii la greşelile lui aşa că se hotărăşte să găsească o soluţie, vorbeşte cu logopedul
şcolii şi stabileşte o şedinţă cu acesta. Astfel află că Iani se confruntă cu o dificultate de
citire ce se numşte dislexie, o tulburare de citire manifestată prin modificarea cuvintelor,
geşeli de lectură. Ia legătura cu părinţii, cărora li se explică situaţia şi programează
şedinţe săptămânale la cabinetul logopedic…
Este iar ora de cititre şi vine rândul lui Iani să citească dar, cu toată silinţa ,
propoziţia nu iese cum trebuie. Atunci, doamna învăţătoare îi pune uşor mâna pe umăr
pentru a-l linişti şi le spune celorlalţi elevi care se amuzau teribil, de existenţa acestei
dificultăţi de cititre:

I
Elevii se arată interesaţi de existenţa şi denumirea acestei dificultăţi de citire şi cum
poate fi remediată.

II
Copiii râd de dificultatea acestuia şi îl ocolesc cât pot.

I
Pentru că li s-a explicat în ce constă acestă dificultare de cititre, colegii se oferă să-l sprijine pe
Iani şi astfel se legă o prietenie frumoasă între ei.

II
Neînţelegând care este, de fapt, dificultatea cu care se confruntă Iani, elevii îl tratează ca pe un
elev slab şi dezinteresat faţă de şcoală, îl ocolesc cât pot, ba mai şi fac glume pe seama lui.
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A discrimina înseamnă a separa, a face deosebire între lucruri. Discriminarea umană
este o practică interzisă şi nerecomnadată
Vocabular:
Discriminare - Deosebire, distincție netă făcută între mai multe obiecte, idei
Dislexie – Tulburare la citit manifestată prin modificarea cuvintelor, prin greșeli de lectură
Logopedie - Ramură a pedagogiei speciale care studiază, tratează și corectează defectele de
pronunțare și de emisie vocală (mai ales la copii).
ARITMOGRIF
1) Nepăsător
5) Curajos
2) Mărunt
6) A lectura
3) Teamă
7) Fără greşeli
4) Temă

COLOREAZĂ !
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Adaptarea activității din grădiniță la domeniile de dezvoltare ale copiilor cu
cerințe educative speciale
Tomris Naim
Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă“ Medgidia
Cristina Palu
CJRAE - Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă“ Medgidia
În cazul copiilor cu cerințe educative speciale, activitatea din cadrul instituțiilor de
învățământ, indiferent de nivel, trebuie să fie individualizată și să dezvolte competențe
specifice aspectelor deficitare. Principalele direcții ale creșterii implică aspecte de natură
fizică, cognitivă, socială, afectivă, precum și aspecte de comunicare și limbaj.
Referitor la dezvoltarea fizică, în această etapă de vârstă are loc o transformare a
mișcărilor insuficient prelucrate în mișcări fine și cu grad mai mare de precizie. Suplețea și
siguranța acțiunilor se realizează sub efortul repetiției și datorită încurajărilor. Totodată,
trebuie respectat ritmul propriu de dezvoltare specific fiecărui copil.
Dezvoltarea cognitivă presupune transformări calitative ale proceselor senzoriale, în
cadrul cărora percepțiile servesc decodificării semnificațiilor, se detașează de impulsuri și
susțin intențiile. Reprezentările permit creșterea gradului de înțelegere al copilului, prin
extinderea imaginilor mentale asupra realității înconjurătoare. Dezvoltarea aspectelor de
natură cognitiv-senzorială se realizează prin intermediul jocului – principala activitate fizică și
mintală a copilului în această perioadă de vârstă. În acest sens, copiii trebuie sprijiniți cu
ajutorul obiectelor concrete și a suporturilor vizuale, în formarea reprezentărilor și dezvoltarea
imaginației. Copii trebuie încurajați și susținuți să își dezvolte comportamentul de explorare,
orice îndrumare fiind individualizată.
Dezvoltarea socială se formează pe baza interacțiunii cu ceilalți, în cadrul cărora crește
capacitatea de înțelegere și practicare a comportamentelor sociale. În cadrul grădiniței,
socializarea este legată atât de interacțiunea cu ceilalți, cât și de relația cu educatorul. În acest
sens, amenajarea spațiului trebui să faciliteze activități comune în care să se formeze spiritul
de cooperare, astfel încât copiii să se poată sprijini reciproc. Totodată, amenajarea spațiului
trebui să permită copilului să se joace și singur. Interacțiunile din cadrul activităților trebuie
observate și supravegheate de educator, pentru a putea facilita, dirija și corecta formarea
comportamentelor morale.
Dezvoltarea emoțională a copilului are în vedere cunoașterea și înțelegerea propriilor
emoții și sentimente, dar și descifrarea emoțiilor și sentimentelor celor din jur. Astfel, Claude
Steiner (1997, p. 123 în Educația timpurie, Ecaterina Vrăsmaș, 2014, p. 121) utilizează pentru
prima dată conceptul de alfabetizare emoțională, care reunește sub aceeași denumire aceste
aspecte definitorii ale dezvoltării emoționale. Alături de ele sunt specificate conceptele de
empatie și capacitatea de exprimare adecvată a emoțiilor personale. La nivelul interacțiunilor
din cadrul grădiniței, copiii trebuie sprijiniți și învățați să comunice ceea ce simt prin acțiuni
de cooperare și influențare pozitivă, prin exprimarea simbolică a sentimentelor, prin formarea
comportamentului moral și prin exemplificarea trăirilor cu ajutorul unor situații diverse de
viață.
Dezvoltarea comunicării se realizează pe baza interacțiunii cu ceilalți, ca premisă a
utilizării limbajului potrivit unor situații diverse. În cadrul unei comunicări adecvate cu
copilul, care să conducă la dezvoltarea limbajului, se pot utiliza următoarele recomandări (E.
Vrăsmaș, Educația timpurie, 2014, p. 285):
- Ascultarea atentă a limbajului copilului;
- Corectarea expresiilor greșite prin pronunțarea lor corectă și prin repetare, și nu prin
observații negative;
- Pronunțarea clară și explicarea cuvintelor și expresiilor pe care copiii nu le cunosc;
- Folosirea unui limbaj simplu și clar;
9

Sprijinirea comunicării verbale între copii în timpul jocului și al diverselor activități;
Lipsa întreruperii copilului pentru a-l corecta;
Utilizarea repetiției pentru a fi încurajați să memoreze expresii noi;
Evidențierea progresului în dezvoltarea vorbirii corecte;
Încurajarea tuturor copiilor să vorbească, fără a sublinia problemele de pronunție sau
articulare;
- Utilizarea unor mijloace variate de stimulare a vorbirii, care să antreneze fiecare copil să
folosească vorbirea corectă.
În acest context, rolul educatorilor este să identifice acele activități care susțin
creșterea și dezvoltarea fiecărui copil, prin intermediul jocului, prin amenajarea mediului
potrivit curiozității copilului, prin îndrumarea și individualizarea programului educativ.
-

BIBLIOGRAFIE
Birch, Ann, 2000, Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, București.
Șchiopu, Ursula, Verza, Emil, 1995, Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții, Editura Didactică și
Pedagogică, R. A., București.
Verza, Emil, 1993, Psihologia vârstelor, Editura Hyperion XXI, București.
Vrăsmaș, Ecaterina, 2014, Educația timpurie, Editura Arlequin, București.
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Rolul limbajului în dezvoltarea intelectuală și formarea deprinderilor de
citit - scris
Prof. Vasile Ciubucă- C.J.R.A.E. Constanța
Prof. Pahon Oana – Mirela – C.Ș.E.I. 1Delfinul” Constanța
Limbajul reprezintă modul în care se asimilează, se integrează și funcționează limba
la nivel individual. Din punct de vedere psihologic și psihofiziologic funcția semiotică a
limbajului exprimă capacitatea parțial înnăscută, parțial dobândită a omului de a folosi semne
sau simboluri.
Ca achiziție filogenetică limbajul a fost dependent de creier, de aceea în funcționarea
creierului, limbajul s-a impus ca un nou sistem de codare și vehiculare a informației,
integrându-se astfel celorlalte două sisteme: sistemul bioelectric și spațial-configural (ca
suport al memoriei de scurtă durată) și sistemul biochimic (combinații ale moleculelor de
AND și ARN - suportul memoriei de lungă durată).
În contextul relaţiei dintre gândire şi limbaj, vârsta de doi ani este considerată drept
momentul din care limbajul devine intelectual, iar gândirea devine verbală. Acest lucru poate
fi evidenţiat atât prin creşterea bruscă a volumului vocabularului, cât şi prin faptul că copilul
caută să-l lărgească în mod activ (etapa „marii identificări" sau a întrebării „ce este?"). La
rândul său, J. Piaget şi Barbel Inhelder (1966) comparau conduitele verbale cu cele
senzoriomotorii, remarcând că „în timp ce conduitele senzoriomotorii sunt nevoite să urmeze
evenimentele fără a putea depăşi viteza acţiunii, primele, datorită relatărilor şi evocărilor de
tot felul, pot introduce legături cu o rapiditate mult superioară, în al doilea rând, în timp ce
adaptările senzoriomotorii se limitează la spaţiul şi timpul apropiat, limbajul permite gândirii
să cuprindă întinderi spaţio-temporale mult mai vaste şi să se elibereze de ambianţa imediată,
în al treilea rând (şi ca urmare a celor două deosebiri precedente), în timp ce inteligenţa
senzoriomotorie înaintează prin acte succesive şi din aproape în aproape, gândirea ajunge, în
special datorită limbajului, la reprezentări de ansamblu simultane.
Limbajul se dezvoltă concomitent cu funcţia simbolică, dar, spre deosebire de
simbolurile alese sau create de către copil pentru a desemna un semnificat, componentele
limbajului (foneme, grafeme, gesturi etc.) au fost concepute, rafinate şi definitivate de către
adulţi, ceea ce le conferă avantaje operaţionale incomparabile cu cele dintâi. Copilul trece
extrem de repede de la stadiul de examinare a cuvântului ca însuşire calitativă a obiectului, la
semnificaţia convenţională a cuvintelor. Luând în discuţie relaţia dintre gândire şi limbaj, M.
Zlate (2000, p.237) indica faptul că „gândirea este mijlocită de limbaj, care apare într-o dublă
ipostază: mai întâi ca instrument de exteriorizare a produselor gândirii (fără această
exteriorizare fiind aproape imposibilă afirmarea existenţei gândirii), apoi ca mijloc de
asimilare, de preluare din afară a informaţiilor ce urmează a fi prelucrate. Gândirea omului
este prin excelenţă verbală, ea uzează de modelele lingvistice, preia semnificaţii pentru a
semnifica, iar în demersurile sale operaţionale şi constructiv-rezolutive îşi subordonează
structurile lingvistice. Relaţiile formelor de comunicare verbală cu obiectul sunt, în parte,
echivoce. Raporturile dintre formele gramaticale şi marile categorii, izolate de către filosofi
(nume şi substanţă, verb şi acţiune, adjectiv şi calitate) au fost discutate fără ca o
corespondenţă indiscutabilă să fi putut fi constatată.
Indiferent cât de complicată este relaţia dintre gândire şi limbaj, trebuie să observăm
că cele două se influenţează reciproc; gândirea se foloseşte de limbaj atât pentru nevoile sale
operaţionale, cât şi pentru exprimarea şi organizarea rezultatelor acestor prelucrări; limbajul
se nuanţează şi evoluează o dată cu maturizarea intelectuală. De asemenea, deficienţele de la
nivel intelectual se repercutează asupra limbajului, fenomenul invers având şi el efecte
negative (pseudodebilitate mintală generată de lipsa comunicării). Studiind conduita verbală a
şcolarilor mici (normali, deficienţi mintal şi logopaţi), E. Verza (1973) a constatat că limbajul
verbal este mai uşor modelabil de către intervenţiile educative în comparaţie cu inteligenţa,
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„Culturalizarea" intensă a conduitei verbale în timpul şcolarizării determină solicitarea intensă
a planurilor intelectuale, având ca efect stimularea acestora. Totuşi, la copiii deficienţi mintal,
exagerarea metodelor expozitiv-verbale în defavoarea celor acţionate, bazate pe suport
concret-intuitiv, poate conduce la golirea de substanţă a conduitei verbale şi, deci, la
denaturarea funcţiei sale relaţional-adaptative.
Formarea deprinderilor de citit-scris depinde de o serie de factori printre care cei mai
importanţi se referă la dezvoltarea psihică generală şi în primul rând la dezvoltarea
intelectului, dezvoltarea motrică generală şi a chinesteziei mâinii în special, de nivelul
achiziţiilor verbale şi calitatea conduitei verbale, motivaţia pentru activitatea respectivă şi
interesul subiectului de a-şi însuşi cât mai repede noile achiziţii. Însuşirea actului citit scrisului are la baza şi factori de natură obiectivă care privesc metodologia predării
cunoştinţelor necesare şi măiestria educatorului de a forma trăsături emoţional-afective
pozitive, menite să stimuleze procesele cognitive ale subiectului ca şi atitudinile evaluative şi
nivelul de exigenţă proprii în legătură cu activitatea desfășurată. Până la intrarea copilului în
şcoală, când începe, în mod organizat, învăţarea citit - scrisului, familia şi grădiniţa realizează
o pregătire psihologică dar şi una practică a acestuia. În primul rând se are în vedere formarea
unor deprinderi de autoservire, de a fi atent, de a urmări desfăşurarea evenimentelor, de a
întreba şi răspunde politicos, de a saluta, toate ducând la organizarea activităţii practice, dar şi
a planurilor intelectuale. Referindu-se la rolul şcolii moderne, Andre Casteilla este de părere
că ea are un dublu scop: acela de a forma o scriere lizibilă, cursivă şi rapidă. Datorită
condiţiilor vieţii trepidante, specifice secolului în care trăim, s-a renunţat la scrierea „directă”
care este în favoarea creşterii rapidităţii şi a adaptării elevilor la viaţa şcolară. În sporirea
vitezei scrisului, o atenţie cu totul aparte trebuie acordată traseului acestuia, în care rolul
principal îl are, după Andre Casteilla, instrumentul de scris, suportul şi subiectul. Folosirea
pixului, a stiloului cu cerneală, permite o scriere mai cursivă, deoarece contribuie la
înlăturarea tendinţei copilului de a apăsa şi ca atare, mişcările devin mai suple. Succesul în
formarea deprinderilor de scris este influenţat şi de exerciţiile pregătitoare, cum sunt cele de
folosire a pensulei în etapa preşcolară şi chiar şcolară mică, cu scopul de a-l obişnui pe copil
să-şi relaxeze musculatura pentru a realiza grafemul sau cuvântul dintr-o singură trăsătură. Se
formează caracteristici generale psihice de întreţinere a oricărei activităţi manuale, ca
îndemânarea, atenția în apucarea obiectelor, realizarea corectă a mişcărilor implicate în
autoservire, îmbrăcat, spălat, alimentaţie, etc. În familie şi scoală se formează mici îndemânări
legate de ţinerea corectă a creionului, efectuarea de desene, picturi.
O serie de jocuri de manipulare, de construcție, decupaj, lipitul, confecţionarea de
jucării de hârtie antrenează mişcările mâinii în activităţi flexibile, suple şi eficiente.
Dezvoltarea psihică generală, formarea capacitaţilor de a fi atent, de a persista în orice
activitate până la finisarea ei, spiritul de ordine şi de raţionalizare a mişcărilor au o mare
importanţă ca structuri psihice de întreținere a tuturor felurilor de activităţi şi constituie
structuri psihice de garanţie a activităţilor relativ complexe implicate în formarea
deprinderilor de citit-scris.
BIBLIOGRAFIE
1. Anca, Maria, 2007, „Logopedie”, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană
2. Atkinson, Rita, Atkinson C., 2002, “Introducere în psihologie”, Bucureşti, Ed. Tehnică
3. Carantină, D., Totolan, M.D., 2007, „Psihopedagogie specială”, Constanţa, Ovidius
University Press,
4. Popovici, D.V., 2000 “Dezvoltarea comunicării la copii cu deficienţe mintale”, Bucureşti,
Ed. ProHumanitate
5. Verza, E., 2003, “Tratat de logopedie”, vol. I, Bucureşti, Editura Fundaţiei Humanitas
6. Verza, E., 2009, „Tratat de logopedie”, vol. II, Bucureşti, Ed. Semne
7. Verza, E., F., 2002, “Introducere în psihopedagogia specială şi în asistenţa socială”,
Bucureşti, Editura Fundaţiei Humanitas
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Metode si procedee active și incluzive
Prof. David Doina
Școala Gimnazială nr. 28 ,,Dan Barbilian” Constanța
MOTTO:
,,Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi"
(John Dewey)’’
În practica educaţională, eforturile cadrelor didactice au fost şi sunt centrate pe
aplicarea celor mai recente şi valoroase cercetări, din domeniul psihopedagogiei învăţării,
pentru perfecţionarea continuă a metodelor şi procedeelor didactice, prin adaptarea unei
noi perspective cu privire la raportul predare – învăţare – evaluare.
Se ştie că în didactica „tradiţională” predarea a funcţionat ca scop în sine, fiind
centrată pe „transmiterea”, „expunerea”, „comunicarea” cunoştinţelor, pe când
invăţământul modern caută să păstreze un echilibru între munca individuală şi lucrul in
grup, să imbine învăţarea individuală cu învăţarea interdependentă, prin cooperare sau
colaborare, să asocieze exerciţiul individual exerciţiului interacţiunii cu ceilalţi. În ultimii
ani, se vrea înlocuirea momentelor de predare centrate pe profesorcu cele de învaţare
autentică centrate pe elev. Accentul se comută pe selectarea şi aplicarea, în demersul
predării – învăţării, a strategiilor didactice incluzive, care fac din spaţiul clasei şcolare un
mediu securizant, nu doar pentru elevii capabili de performanţe superioare, ci şi pentru cei
timizi, retraşi, neîncrezători, cu dificultăţi de adaptare la cerinţele invăţării şcolare.
Astăzi, competenţa profesională în învăţământ este mai complexă: un profesor
responsabil atrage elevii, îi motivează, îi activează, îi incurajează să înveţe împreună şi
totodată să-şi împărtăşească experienţele de învăţare şi cunoaştere. Învăţarea prin
cooperare este o continuă provocare pentru un cadru didactic, care trebuie să structureze
activitatea de grup, astfel încât să faciliteze învăţătarea maximă pentru toţi elevii.
Elevii învaţă să: ia iniţative , îşi construiască opinii, să le argumenteze şi să le
împărtăşească, să asculte activ, să accepte alte opinii, să ofere sprijin, să primească
sprijin.
Beneficiile învăţăturii prin cooperare sunt:
Metodele activ-participative sunt proceduri care pornesc de la ideea că învăţarea este o
activitate personală, care incurajează elevii să gândească independent şi să reflecteze.
Câteva metode şi procedee active şi incluzive:
1. BRAINSTORMING
SCOP: stimularea creativităţii şi productivităţii gândirii prin intermediul grupului.
DEMERS METODOLOGIC: se porneşte de la un cuvânt mic sau o temă şi se solicită cât
mai mulţi asociaţi cognitivi, într-un anumit interval de timp, se prezintă elevilor regula de
bază: amânarea judecăţilor critice în momentul emiterii ideilor, concentrarea asupra
cantităţii şi nu a calităţii, este necesar ca elevii să fie stimulaţi şi încurajaţi pe tot parcursul
şedinţei; se noteaz ă ideile pentru a fi apoi triate, analizate şi evaluate; se poate demara
şedinţa cu un exerciţiu de „ încălzire”.
Puncte tari:
○ produce o atmosferă pozitivă, de relaxare şi încredere, astfel că şi elevii timizi pot
participa activ;
○ poate fi folosită ca antrenament creativ, în orice tip de activitate;
○ este o sursă de găsire a soluţiilor, de rezolvare a diferitelor tipuri de activitate.
○ facilitează interevaluarea obiectivă.
2. CIORCHINELE
SCOP: exersarea gândirii libere şi structurarea informaţiilor într-o formă de organizare
grafică accesibilă.
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DEMERS METODOLOGIC: există mai multe variante conform cărora elaborarea
ciorchinelui se poate reali z a frontal, în asociere cu branistorming, pe grupe, folosind
texte, imagini, sau individual. La fel ca şi în cazul celorlalţi organizatori grafici,
ciorchinele poate fi utilizat în momentul reflecţiei, ca mijloc de rezumare.
Puncte tari
○ rapiditate şi eficienţă în prezentarea unui volum de cunoştinţe, informaţii;
○ corelarea cunoştinţelor, ierarhizarea şi sistematizarea lor, ofer ă un cadru pentru idei,
sistematizarea ideilor grupului;
○ sunt stimulate capacităţii cognitive: argumentare, analiză şi sinteză, reflecţie, asociere;
○ mijloc de conştientizare a unor cunoştinţe, corelaţii.
3. LOTUS / FLOAREA DE NUFĂR
SCOP: stabilirea de relaţii între noţiuni, pornind de la o tema principală. Dezvoltarea
potenţialului creativ, a inteligenţelor multiple în activităţi individuale şi de grup pe teme
din domenii diferite.
DEMERS METODOLOGIC
1. Se alege o temă mai largă şi se plasează în centrul unei diafragme sau subteme;
2. Se stabilesc împreună cu elevii conţinuturile/ideile/conexiunile; se selectează un număr
de opt idei/ subteme care se vor vota în opt cadrane care înconjoară tema principală;
3. În grupuri mici se stabilesc noi conexiuni pentru aceste opt subteme şi se trec în
diafragmă; 4. Se prezintă rezultatele grupului şi se fixează ideile noi.
Puncte tari:
○ stimulează potenţialul creativ;
○ dezvoltă capacităţi de selectare, diferen ţiere, comparare, grupare, clasificare, ilustrare,
apreciere, argumentare.
Fiecare persoană – copil, tânăr sau adult – trebuie să beneficieze de oportunităţi
educaţionale proiectate pentru a le satisface necesităţile educaţionale de bază.
Bibliografie:
Ungureanu,D. (2008), Educaţia integrată şi şcoala incluzivă, Editura de Vest, Timişoara.
Vraşmaş,T.,(2004), Şcoala şi educaţia pentru toţi, Ed. Miniped, Bucureşti.
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GRĂDINIȚA – ETAPĂ FUNDAMENTALĂ A EDUCAȚIEI INCLUZIVE
Prof. înv. preșc. Ghiuler Murtaza
Grădiniţa P.P. ,,Amicii”, Constanţa
,,Fericit este copilul care găseşte în fiecare etapă a drumului său pe educatorul
capabil să-i insufle treptat forţa şi elanul necesare împlinirii destinului său ca OM’’.
Maurice Debesse
Educația incluzivă (după definiția dată de UNESCO) este un mod de educație adaptat
și individualizat în funcție de nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor și claselor
echivalente ca vârstă, în care se regăsesc copii cu nevoi, capacități și nivele de competență
foarte diferite.
Grădinița constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin conținutul
științific al procesului instructiv-educativ, ci prin libertatea de acțiune a preșcolarului, care-i
stimulează interesele de cunoaștere și contribuie la lărgirea câmpului de relații sociale.
Adesea, când explorăm universul fiinţei umane ne confruntăm cu o mare diversitate. Copiii pe
care îi primim la grădiniţă ne pun în situaţia de a căuta mereu soluţii la problemele ridicate.
De la cea mai fragedă vârstă, conştiinţa copiilor trebuie formată şi dezvoltată, învăţându-i că
primirea celor ,,diferiţi’’ alături de ei înşişi trebuie făcută nu doar din obligaţie sau milă, ci
pentru că fiecare individ are dreptul de a participa la acţiuni comune care să conducă la
dezvoltarea lui ulterioară şi la dezvoltarea comunităţii în care trăieşte.
Acceptarea necondiţionată a diversităţii într-un grup şi stimularea toleranţei este o adevărată
provocare pentru educatori. Ei trebuie să încurajeze cooperarea, lucrul în perechi sau formarea
de grupuri eterogene, cunoaşterea şi discutarea diverselor obiceiuri, tradiţii, valori.O metodă
folosită în grădinițăîn acest sens este Planul Dalton. Aceasta presupune formarea de perechi
ce stau și lucrează împreună de-a lungul unei săptămâni, având posibilitatea, astfel de a se
cunoaște și lega prietenii.Desigur că rezultatele nu se văd imediat, ci în urma multor activităţi
educative având la bază obiective clar precizate şi accesibile copiilor preşcolari.
Evaluarea iniţială ne dă nouă, educatoarelor, posibilitatea de a analiza nivelul de
cunoştinţe al copiilor precum şi modul de socializare al lor la grupul respectiv, în vederea
elaborării unei optime strategii de intervenţie. Ca atare am încercat să fac un inventar al
cunoştinţelor copiilor preşcolari despre colegii lor ,,diferiţi’’, despre problemele acestora şi
cum reacţionează ei în situaţiile ,,diferite’’ întâlnite.
Prin activităţile educative folosind diferite strategii, punând accent pe metodele şi
tehnicile interactive, am reuşit să-i învăţ pe copiii ce înseamnă toleranţa. Prin tema de discuţie
,,Diferiţi, dar egali’’, care a avut şi suport intuitiv şi anume: reviste, cărţi, imagini, albume
ilustrând viaţa copiilor din alte ţări, am reuşit să-i familiarizez pe copii cu diversitatea
oamenilor( culoare, aspect) în general. Le-am relatat întâmplări din viaţa de zi cu zi punându-i
în situaţia de a spune şi ei alte întâmplări auzite şi cum ar fi procedat în astfel de situaţii. Nu
mică mi-a fost mirarea când am sesizat că anumiţi copii pornesc de la judecăţi învăţate în
familie.
În grupuri de 3-4 copii au sortat după preferinţă imagini cu copii ,,diferiţi’’, dar pe care
i-ar alege ca prieteni. Fiecare grup a motivat alegerea făcută şi a alcătuit o poveste intitulată
,,Aşa vreau să fie prietenul meu’’. După fiecare expunere, copiii din alte grupuri trebuiau să
găsească un alt sfârşit poveştii. Am sesizat că în urma celor discutate se pot reduce
prejudecăţile copiilor prin diminuarea concentrării atenţiei asupra diferenţelor intergrupale şi
creşterea atenţiei asupra relevării individualităţilor.
Am antrenat copiii în povestiri create de ei cu tema: ,,O faptă bună’’ pe care le-am
analizat împreună: ,,În ce a constat fapta bună?’’, ,,Tu cum ai fi procedat?’’, ,, Ce alte fapte
bune se mai pot face?’’
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Tot împreună cu ei am tras următoarele concluzii: indiferent de rasă, aspect fizic, toţi
copiii au aceleaşi drepturi.
La apariţia unor incidente care apar în grupă am folosit şi folosesc întotdeauna
braistorming-ul. Această metodă îi determină pe copii să elaboreze soluţii personale pentru
problemele identificate în diverse situaţii. Atunci când în grupă s-a petrecut un incident prin
care s-a încercat îndepărtarea unui copil dintr-un grup sau o altă situaţie neplăcută, le-am
amintit copiilor regulile discutate despre drepturile fiecăruia, despre modul în care trebuie să
ne comportăm unii cu alţii. Împărţiţi în grupuri de 4-5 copii, le-am cerut să se gândească şi să
găsească soluţii la incidentul produs. Notându-le toate ideile în lista de opinii, le-am citit pe
rând, le-am analizat împreună, căutând soluţia cea mai bună pentru toţi. Cei care greşeau îşi
schimbau opiniile, acestea devenind pozitive.
Desigur că acestea sunt doar câteva exemple din activitatea noastră. Modelând copiii
de la cea mai fragedă vârstă avem avantajul că anumite prejudecăţi învăţate în familie pot fi
diminuate, iar ideea de apartenenţă etnică nu este încă formată.
Dar, putem spune că munca noastră a avut succes, dacă se implică şi familia în propria
formare a copiilor. La orice copil, în mod particular la copiii cu cerinţe speciale, gradul de
interes şi de colaborare al părinţilor este direct proporţional cu rezultatele şi evoluţia copiilor.
Psihopedagogia modernă, centrată pe copil, se bazează pe convingerea că familia este primul
educator şi are cel mai mare potenţial de modelare. Rolul nostru – foarte important – este
acela de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă greutăţilor cu
care ele se confruntă.
CONCLUZII:
Fiecare copil are dreptul fundamental la educaţie şi trebuie să aibă şansa de a-şi atinge
şi menţine un nivel acceptabil de dezvoltare şi învăţare. Educaţia copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale este parte integrantă a sistemului d învăţământ.
Educaţia incluzivă înseamnă adaptarea şcolii/grădiniţei la nevoile copilului şi nu
adaptarea copilului la cerinţele acestora. Fiecare copil are caracteristici, interese, abilităţi şi
nevoi educaţionale individuale.
Şcolile, grădiniţele incluzive sunt factorul cel mai puternic în lupta împotriva atitudinii
discriminatorii şi spre crearea unei societăţi incluzive şi a unei educaţii pentru toţi.

BIBLIOGRAFIE:
Cucoş Constantin, 2002, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi;
Vrăsmaş Ecaterina, 2004, Introducere în educaţia cerinţelor speciale, Editura Credits, Bucureşti;
Vrăsmaş Traian, 2004, Şcoala şi educaţia pentru toţi, Editura Miniped, Bucureşti
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STRATEGII DE REALIZARE A EDUCAŢIEI INCLUZIVE ÎN
GRĂDINIȚĂ
Prof. Hordencu Ioana
Grădinița PP ”Ion Creangă” Medgidia
Educaţia incluzivă este o educaţie a valorilor globale, a practicilor comune de
dezvoltare, a cooperării şi a colaborării. Incluziunea valorizează diversitatea şi diferenţele cu
respect şi gratitudine căci, cu cât este mai mare diversitatea, cu atât ni se îmbogăţeşte
capacitatea de a crea noi viziuni asupra vieţii - ”Educația incluzivă identifică diferenţele şi le
valorizează ca şi capacităţi, nu ca şi deficienţe sau lipsuri.” (Educaţia incluzivă în grădiniţă:
dimensiuni, provocări şi soluţii/UNICEF România, coord.: E. Vrășmaş, T. Vrășmaş,
Buzău:Alpha MDN, 2012, p.40).
Educaţia incluzivă, ca reper a unei educaţii pentru toţi, este o nevoie a societății actuale,
depinde de responsabilitatea şi implicarea tuturor, ca ea să devină o realitate din care fiecare
să înveţe şi să se dezvolte. Psihopedagogia modernă, centrată pe copil, se bazează pe
convingerea că familia este primul educator şi cu cel mai mare potenţial de modelare.
Familiile copiilor cu CES sunt responsabile pentru copiii lor tot restul vieţii. Grădiniţa are
rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă greutăţilor cu care
ele se confruntă. Părinţii sunt principalii susţinători ai copilului, persoanele care cunosc cel
mai bine copilul şi constituie o bună sursă de consultanţă pentru cei care lucrează cu copiii lor
(cadre didactice, specialişti - medici, kinetoterapeuţi, defectologi, ergoterapeuţi etc.),
informându-i despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi (fobii, stimuli negativi,
care determină inhibarea/izolarea copiilor etc.). Angajarea şi responsabilizarea familiei în
educaţia copilului este fundamentală pentru reuşita participării la grădiniţă. La orice copil, în
mod particular la copiii cu CES, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa
este cel mai adesea direct proporţional cu rezultatele obţinute de copiii. Fiecare dintre noi îi
poate ajuta pe alţii să trăiască o piesă frumoasă a vieţii lor: ei au acest drept, iar noi avem
posibilitatea.
O strategie de dezvoltare a programelor grădiniţei pe dimensiunile educaţiei incluzive este
propusă de cercetătorii Ecaterina Vrășmaş şi Traian Vrășmaş (Educaţia incluzivă în grădiniţă:
dimensiuni, provocări şi soluţii/UNICEF România, coord.: Ecaterina Vrășmaş, Traian
Vrășmaş, Buzău Alpha MDN, 2012, p.33). Această strategie se constituie din următorii paşi
ce trebuie respectaţi şi parcurşi: ”elaborarea unui plan de dezvoltare a grădiniţei în care să
se precizeze concret parteneriatul cu familia şi comunitatea; pregătirea educatoarelor, a
întregului personal pentru a primi toţi copiii; pregătirea copiilor pentru a se accepta unii pe
alţii, pentru a negocia, a colabora şi a lucra împreună; asigurarea unui climat primitor şi
deschis în grădiniţă, prin organizarea mediului educaţional cât mai eficient şi stimulator;
asigurarea unui curriculum flexibil şi deschis, la care să aibă acces şi părinţii; evaluarea
fiecărui copil prin observaţie directă şi indirectă, pentru a asigura participarea lui adecvată
la activităţile curriculare; asigurarea accesului tuturor copiilor în programul grădiniţei, dar
şi la modificările şi adaptările acestuia; asigurarea participării tuturor copiilor la întregul
program; asigurarea participării familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor;
asigurarea unei evaluări permanente şi periodice a progreselor pe care le fac toţi copiii, nu
numai din punctul de vedere al achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al
cooperării şi colaborării, al dezvoltării imaginii de sine şi încrederii în forţele proprii;
elaborarea unor planuri individualizate, personalizate la copiii care au nevoie de sprijin în
anume componente ale dezvoltării şi la anumite momente; ajustări permanente ale
curriculum-ului pentru a se adapta la nevoile educative ale copiilor; schimb permanent de
idei, experienţe şi soluţii, între educatoare, între acestea şi directoarea grădiniţei, precum şi
cu familiile copiilor”.
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Alături de cele enunțate anterior, consider de maximă importanță pentru realizarea
educației incluzive în grădiniță, elaborarea și implementarea unui program de incluziune
preşcolară, derulat la grupa în care frecventează copiii cu CES, în scopul pregătirii copiilor și
părinților acestora pentru acceptarea diversităţii în cadrul grupului.
Perioada de preşcolar este cea mai indicată pentru începerea socializării copiilor cu CES, la
această vârstă, socializarea se realizează uşor prin intermediul jucăriilor şi al echipamentelor
de joc. Copiii sunt curioşi, dar practici și empatici, simpli şi deschişi, astfel că ei vor accepta
uşor un coleg cu CES.
Programul va cuprinde o primă etapă prin care copiii intră în contact cu noile informaţii,
prin activităţi şi strategii de lucru care să corespundă scopurilor educative ale incluziunii,
respectând particularităţile de vârstă ale copiilor: jocul de rol (plasează copiii în ipostaze noi,
tocmai pentru a-i ajuta să înţeleagă unele situaţii diferite, să se adapteze, să accepte şi să
înţeleagă diferenţele dintre persoane, să-și dezvolte capacităţile empatice, gândirea critică şi
puterea de decizie); activităţi de informare despre simţuri, despre corpul uman, viaţa copiilor
din alte ţări, a copiilor cu CES, pentru a-i familiariza cu diversitatea oamenilor (de culoare,
aspect fizic, social etc.); discuţii direcţionate despre: emoţii şi sentimente, comunicarea fără
cuvinte, cum arătăm şi cine suntem etc.; tehnica ”harta conceptuală” aplicată pentru a afla
cum gândesc copiii despre drepturi şi dacă necesităţile pe care le au ei le consideră ca fiind
aceleaşi pentru toţi copiii; brainstorming-ul, metodă care formează comportamentele creative
prin exersarea gândirii divergente, solicită elaborarea unor noi soluţii personale pentru
problemele identificate în diverse situaţii; exerciţii pentru formarea unor valori;
poveşti/povestiri pentru dezvoltarea spiritului de compasiune şi solidaritate, despre persoane
aflate în dificultate; jocuri educative: „Caută fără să vezi”, „Deschide urechea bine”, „Colţul
opiniei”, „Din personaje negative, personaje pozitive” etc.; proiecte precum „Copiii pentru
copii”, „De la inimă la inimă” etc., finalizate cu postere, albume cu desene şi fotografii,
povestiri ale copiilor, opinii asupra celor observate, realizate. Aceste activităţi oferă
posibilitatea consolidării unor comportamente, educatoarea observă progresul copiilor în
manifestarea comportamentului fizic şi verbal faţă de copiii „diferiţi” înscrişi în grupă sau
care se vor înscrie, urmărește acest comportament ludic, imitativ, îi surprinde nuanţele şi,
când este necesar, intervine cu tact şi eficienţă, corectiv.
O altă etapă este construirea parteneriatelor cu părinţii, în cadrul cărora aceștia să devină
resurse în educaţia copiilor, pentru a-i învăţa pe copii despre oameni şi culturi diferite, despre
persoane cu diferite capacităţi şi posibilităţi de dezvoltare. Părinții au adeseori tendinţa de a
repeta idei preconcepute despre educația incluzivă, de aceea, cadrele didactice trebuie uneori
să acţioneze ca „avocaţi ai includerii„ şi să comunice cu cei care se opun acesteia, să ofere
informații și argumente pentru a combate dezinformarea sau părerile fondate eronat, care să
convingă că educaţia incluzivă a fost introdusă cu succes în întreaga lume pentru că
îmbunătăţeşte standardul general al educaţiei pe care o primesc copiii.
Bibliografie
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ADHD-STARTEGII DE INTERVENȚIE LA CLASA
Prof. Ismail Aifer
Prof. Dima Mădălina-Virginia
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța
ADHD sau hiperactivitatea cu deficit de atenție este o tulburare specifică de
dezvoltare atât a copiilor, cât și a adulților, compusă din deficite în susținerea atenției,
controlului impulsului și reglarea nivelului de activitate la cerințele situaționale. Această
tulburare debutează în copilărie și persistă la un număr important de persoane și la vârsta
adultă. Tulburarea are efect negativ asupra învățării școlare și are darul de a deteriora relațiile
sociale ale copilului. Datorită inerentei lor mobilități, excitabilități, exuberanțe, nerăbdare și
neatenție, copiii astfel diagnosticați, pot transforma cea mai obișnuită familie sau clasă într-o
situație problemă.
Există trei tipuri de ADHD:
 Tipul predominant neatent, cu probleme de atenție, distractibilitate, afectarea
memoriei pe termen scurt și a procesului de învățare ( 10%)
 Tipul predominant hiperactiv, cu comportament impulsiv, autocontrol slab(
25%)
 Tipul combinat-majoritatea copiilor cu ADHD intră în această categorie(65%)
Caracteristicile majore ale copiilor cu hiperactivitate cu deficit de atenție sunt (
Barkley, 1991):
 Susținerea slabă a atenției și persistența scăzută a efortului la sarcină, în special la
copiii care sunt relativ dezinteresați și delăsători
 Controlul impulsurilor înrăutățit sau întârzierea satisfacției
 Activitatea excesivă irelevantă pentru sarcină sau slab reglată de cererile situaționale
 Respectarea deficitară a regulilor
 O varietate mai mare decât normală în timpul executării sarcinii. Indivizii hiperactivi
prezintă o foarte mare instabilitate în privința calității, acurateței și vitezei cu care își
realizează sarcinile.
În ADHD este nevoie de intervenție, iar etapele acesteia presupun:
Evaluarea ( diagnosticarea)
Elaborarea planului terapeutic care vizează:
-educația pentru familie și pacient
-intervențiile în mediul școlar
-tratamentul psihofarmacologic
Modificări/adaptări ale stilului de viață-acasă
-la școală
-în comunitate
Monitorizarea simptomelor și strategii de adaptare a terapiei.
Cele mai evidente dificultăți întâmpinate de copiii hiperactivi se manifestă în procesul
de adaptare la activitatea școlară, performanțele lor școlare nefiind la nivelul vârstei și
capacității lor intelectuale.
Strategiile de intervenție care se adresează simptomelor de neatenție au ca scop
schimbarea parametrilor unei sarcini, de redefinire a acesteia. Recomandarea este să se
identifice acele situații, contexte care cresc intensitatea comportamentului hiperactiv sau
impulsiv și să se intervină prin reducerea sau eliminarea acelor stimuli. Astfel se recomandă:
1.fragmentarea unei sarcini complexe în sarcini comportamentale mici, ușor de
realizat; după fiecare sarcină realizată copilul primește o recompensă, de preferat vizuală (
o metodă de structurare a sarcinilor și evenimentelor relevante constă în utilizarea unui
calendar zilnic, săptămânal și lunar).
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2. gruparea sarcinilor de lucru astfel: se alege o sarcină plăcută care să fie realizată
imediat după ce copilul realizează o sarcină mai puțin plăcută. Astfel se crește frecvența sau
probabilitatea executării sarcinii mai puțin plăcute. Pentru că nu este practic și nici realist ca
de fiecare dată când un copil realizează un comportament cu o probabilitate scăzută să fie
asociat imediat un comportament cu o probabilitate ridicată, este recomandată utilizarea
punctelor sau simbolurilor care adunate pot fi transformate într-un comportament cu o
probabilitate crescută.
3.structurarea unei sarcini complexe pe etape și subsarcini de rezolvat-această
structurare a sarcinilor și a punctelor de reper temporar trebuie sa fie cât mai accesibile în
memoria de lucru a copilului sau adolescentului cu ADHD. În acest sens este utilă realizarea
unor repere temporare vizibile.
4. suportul din partea unui tutore în realizarea unor sarcini școlare-tutorele poate fi un
alt elev, dintr-o clasă mai mare sau un profesor voluntar. Acesta este atât rolul de a-i reaminti
diversele etape ale pregătirii, cât și de a-l ajuta în structurarea materialului de învățat.
5. controlul stimulilor-are rolul de a reduce stimulii perturbatori și preveni întreruperi
frecvente. Hiper-reactivitatea copiilor cu ADHD la stimulii din mediu este o barieră în
realizarea unor sarcini de învățare.
Modificările la nivel educațional implică:
 Adaptarea mediului clasei
 Adaptarea instrumentelor și a sarcinilor de lucru
 Adaptarea programei școlare și a modalității de predare
În cadrul intervenției la clasă, se recomandă ca profesorul să aibă în vedere crearea și
menținerea unui mediu școlar stabil, predictibil, structurat, comunicarea eficientă a
așteptărilor legate de cerințele școlare( teme, sarcini, muncă independentă) și comunicarea
eficientă a instrucțiunilor; să asigure tranziția de la un tip de activitate la altul sau de la o
sarcină la alta( tranzițiile rapide de la o activitate la alta să fie recompensate, iar recompensele
trebuie să fie importante pentru copil), iar poate una din cele mai importante cerințe în lucrul
cu copiii cu ADHD, amenajarea sălii de clasă ce are ca obiectiv principal eliminarea
posibililor distractori ai atenției. Apoi, copiii cu ADHD trebuie așezați în primele bănci. De
asemenea, este de preferat adaptarea sarcinilor școlare deoarece lungimea sarcinilor îi
afectează pe copii cu ADHD. Sarcinile pe care le primește copilul trebuie să fie scurte, să
combine activități alternative și să conțină pauze. Alternarea tipului de activitate și lungimea
redusă a sarcinii împiedică distragerea atenției. Adaptarea programei școlare este un factor
important în creșterea performanței copiilor cu ADHD. Acest lucru ar duce la creșterea
performanței tuturor elevilor din clasă și ar eficientiza procesul de transmitere al
cunoștințelor. Adaptarea programei școlare trebuie să aibă în vedere stimularea elevilor (
menținerea laturii aplicative a cunoștințelor stimulează atenția elevilor) și implicarea acestora
în activități.
BIBLIOGRAFIE:
Cucu-Ciuhan, G., 2006,Eficiența psihoterapiei experențiale la copilul hiperghinetic,Editura SPER,
București
Dopfner M., Schurmann S., Lehmkuhl G., 2004, Copilul hiperactiv și încăpățânat, Editura RTS, ClujNapoca
Broșură pentru cadre didactice și consilieri școlari, ADHD-informații practice
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ
LAZĂR GEORGETA
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ
Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi,fie că este sau nu un copil cu
dizabilităţi.Toţi copii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor.
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.
În jurul nostru întâlnim oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor
socială nefiind întotdeauna constantă şi variază de la societate la societate furnizând
semnificaţii diferite în funcţie de cultură şi de valorile promovate. Cadrul didactic trebuie să
cunoască deficienţele copiilor pe care ii va primi în clasă în scopul înţelegerii acestora şi
pentru a-şi putea modela activităţile în funcţie de necesităţile lor. Clasa în care va fi integrat
copilul cu cerinţe educative speciale va trebui să primeasca informaţii într-o manieră corectă
şi pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea lor pentru
a primi în rândul lor un coleg cu dizabilităţi. Sensibilizarea se face prin stimulare, crearea şi
aplicarea unor jocuri care permit stimularea unor deficient (motorie, vizuală, auditivă), ceea
ce determină copii să înţeleagă mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi prin povestiri, texte
literare, prin discuţii, vizitarea/vizita unor personae cu deficienţe.
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. Pentru aceasta
este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de
transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat.
Elaborarea unui curriculum flexibil şi uşor de adaptat cerinţelor educaţionale ale
fiecărui elev are la bază mai multe argumente:
- respectarea dreptului fiecărui copil la instrucţie şi 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 copiii
normali;
- 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
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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, prin dezvoltarea unui parteneriat educaţional cu anumite categorii de specialişti,
cu familiile elevilor.
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 . Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu
o largă aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor
şi de antrenare a deprinderilor.
În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu
maximă eficienţă învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit
evaluarea frecventă a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume
personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi
ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, se învaţă unii pe alţii, realizează că au nevoie
unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului.
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.
Cu certitudine, elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de ajutor în vederea adaptării,
integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi elevi – cu succese şi insuccese, cu realizări şi ratări dar
şi cu rezultate încurajatoare.
Într-o abordare incluzivă toţi copii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia săi fie valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva
bun. Copiii cu cerinţe educative nu sunt speciali în sine, ei având nevoie doar de o abordare
personalizată în ceea ce priveşte demersurile pe care le întreprindem în educaţia lor; educaţia
incluzivă fiind un mod de educaţie adaptat şi individualizat în funcţie de nevoile tuturor
copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă în care se regăsesc copii cu nevoi
speciale, capacităţi şi nivele de competenţă foarte diferite.
Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în
dificultate şi nevoilor de educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu
sprijinul tuturor.
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Metodele și joaca didactică în educația incluzivă
(Secțiunea 1: Metode interactive în educaţia incluzivă)
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Rezumat:
Metodele și joaca didactică în educația incluzivă presupune o continuă transformare
a actului educațional, făcând diferite conținuturi accesibile elevilor care au certificat de
orientare școlară și nu numai. Pentru a putea realiza acest deziderat, indiferent de disciplină,
profesorul are nevoie de o bogată cultură didactică, metodică, pedagogică, de strategii pe
termen mediu și lung, dar și de practică.
Metodele de predare-instruire au caracter dinamic, fiind deschise înnoirilor şi
perfecţionărilor continue. În privința raporturile dintre ele, acestea se schimbă în funcţie de
context mai ales că, de fapt, metodele tradiţionale şi cele moderne prezintă atât avantaje, cât
şi dezavantaje, astfel încât nicio categorie nu trebuie utilizată în mod exclusiv, servind
scopurilor instruirii.
Secolul în care trăim este unul al vitezei. Școala, de cele ai multe ori, pare un loc
strâmt, fără posibilitatea de a schimba ceva. Metodologia didactică, după cum bine se
cunoaște, evoluează odată cu noile tehnologii, raportându-se la elevii din jurul nostru, fiind,
logic, în acord cu exigenţele sistemului de educaţie contemporan. Accentul tot mai evident
care se pune pe metodele moderne este în acord cu această evoluţie. Cu toate acestea,
precizăm de la început faptul că este esențială în practica didactică menținerea unui raport
echilibrat între metodele tradiționale și cele moderne.
Din perspectiva învăţământului modern, metodele de predare-învățare sunt selectate şi
sunt aplicate în strânsă legătură cu diferitele componente ale procesului de învăţământ; se
concep, se îmbină şi se folosesc în legătură cu particularităţile de vârstă şi individuale.
Metodele de predare-instruire au caracter dinamic, fiind deschise înnoirilor şi perfecţionărilor
continue. În privința raporturile dintre ele, acestea se schimbă în funcţie de context mai ales
că, de fapt, metodele tradiţionale şi cele moderne prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje,
astfel încât nicio categorie nu trebuie utilizată în mod exclusiv, servind scopurilor instruirii.
Utilizate tradițional, metodele/procedeele/tehnicile au rolul de a transforma elevul într-un
robot. Acestea pot fi reinventate și combinate cu cele moderne pentru a spori gradul de
atractivitate al lecției, lucru pe care l-am putut constata atunci când am dat exemple. Metodele
activ-participative au rolul de a stârni interesul elevilor, de a-i sensibiliza, dar și de a prezenta
materialul faptic, reactualizând conținuturile învățate anterior sub formă ludică. Metodele de
mai jos, prezentate la modul general cu exemple concrete de aplicabilitate, au fost utilizate la
clase unde există elevi care au certificat de orientare școlară.
Renzo Zuccherini, în anul 2005 publică lucrarea Lʼitaliano per gioco. 99 schede di
attività motorie e giochi per imparare lʼitaliano, la Perugia, în cadrul editurii Edizioni Era
Nuova srl. Acesta consideră faptul că jocul reprezintă o modalitate cheie de a înțelege, asimila
și aprofunda o limbă străină. Pentru a putea realiza acest lucru, profesorul trebuie să știe să
aleagă metoda/tehnica/procedeul în funcție de caracteristicile copilului/copiilor, de abilitățile
lor și de contextul predării-învățării. În continuare, vom prezenta câteva tehnici, adaptate
pentru gimnaziu și liceu:
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Nr.
crt.
1

2

3

METODE/PROCEDEE/TEHNICI –RENZO ZUCCHERINI
Denumire
Caracteristici
Aplicabilitate/exemple
Profesorul pune o întrebare din
spațiul real și numește un elev.
Acesta răspunde la întrebare
făcând o conexiune cu lecția
studiată anterior. Apoi, face o
remarcă din realitatea imediată și
numește un coleg care să facă o
conexiune cu lecția predată
anterior.
Se poate aplica până se revine la
profesor, fiind implicați toți elevii
din clasă sau doar 4/5 elevi.
Mașina
Există trei grupe care primesc un
jocurilor
plic în care se află părțile
componente ale unei mașini.
Pentru a le compune, trebuie să
rezolve cerințele fiecărui cartonaș,
comunicând nonverbal.
O casă pentru În centrul clasei se află o coală
toți, toți
mare care reprezintă esența
pentru o casă lucrurilor. Clasa se împarte în șase
grupe, fiecare grupă trebuind să
descifreze pe baza fișelor primite
ce parte din întreg reprezintă.
Practici
cotidiene

Spre exemplu:
Profesorul- Aseară am
văzut la știri că Mircea
Cărtărescu a lansat un nou
volum de poezie. Cine
este,
pentru
Eugen
Simion,
spiritul
întemeiator în poezie?
Elev
1-Ienăchiță
Văcărescu.

De exemplu:
Profesorul le dă cartonașe
cu cerințe clare pe care să
le recompună.

Spre exemplu:
Coala este harta României
de astăzi. Cele șase grupe
au părți diferite din
teritoriile românești și
trebuie să recompună
harta.
De exemplu:
Profesorul le dă exemple
de întrebări clare, succinte
și le explică că nu au voie
să
critice
răspunsul/persoana.
Cine
este
Costache
Conachi?
Ion
Heliade-Rădulescu
aparține cărei perioade?

Se împarte clasa în două. Fiecare
grupă are un căpitan. Un elev,
dacă numărul este impar, devine
arbitru (dacă nu, rolul îi revine
profesorului). Primul căpitan care
răspunde la întrebarea arbitrului
va avea lovitura de începere. Se
pun întrebări din lecția anterioară.
Dacă un copil nu știe să răspundă,
devine prizonier. Cel care a pus
întrebarea trebuie să răspundă.
Dacă nu știe, el și încă un copil,
ales de căpitanul echipei adverse,
devin prizonieri. Jocul se termină
când dintr-o echipă rămâne doar
căpitanul.
Din cele prezentate mai devreme, rezultă faptul că metodele/procedeele/tehnicile
tradiționale operează o selecție riguroasă a conținuturilor, în timp ce metodele/tehnicile/
procedeele activ-participative permit și creativitatea. Dacă pentru prima categorie vorbim de
rigoare, standardizare, cu accent pe însușirea materiei, în al doilea caz notăm rolul cheie care
este reprezentat de activitatea elevului. Desigur, în mod concret, o anumită metodă/tehnică,
un anumit procedeu se află sub influența alteia/altuia.
4

Mingea
prizonieră
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Adaptarea textului narativ la cerințele educaționale speciale
Prof. Preda Mihaela Loredana
Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari
Autoritățile din țara noastră au înțeles că în secolul în care trăim nu mai putem să îî
izolăm pe copiii cu cerințe educaționale speciale, că ei fac parte din societatea în care trăim și
că școala specială nu este singura opțiune pe care un astfel de copil o poate avea pentru a
urma o formă de educație formală.
Exemplele de bune practici din școlile occidentale au demonstrat că integrarea elevilor
cu cerințe educaționale speciale în școlile de masă se poate realiza, dacă există susținerea
adecvată din partea societății. Mai mult, elevii care au învățat alături de colegi fără astfel de
probleme s-au integrat mult mai ușor în societate după absolvirea studiilor.
Integrarea elevilor în școlile de masă este un proces complex, de durată. Se au în vedere
adaptatea spațiului și a mobilierului școlar (de exemplu obligativitatea existenței rampelor
pentru a permite accesul și deplasarea celor cu dificultăți de deplasare), asigurarea
profesorilor de sprijin, adaptatea curriculară, măsuri pentru prevenirea și combaterea
discriminării, cursuri de formare a cadrelor didactice pentru identificarea metodelor adecvate
copiilor cu cerințe educaționale speciale, implicarea psihologilor școlari etc.
Cele mai multe dificultăți le întămpină asfel de elevi la schimbarea ciclurilor de
școlarizare, dificultăți amplificate dacă schimbă și colectivul. Adaptarea la un nou ciclu școlar
paote fi dificilă și pentru un elev considerat anterior fără probleme, existând o perioadă de
acomodare cu noii colegi, cu cerințele noilor profesori, acordarea atenției mai multor
discipline școlare, noțiunilor din ce în ce mai sofisticate și temelor mai complexe. Un copil cu
cerințe educaționale speciale se integrează în noul colectiv dacă îi este înțeleasă condiția de
noii colegi și de părinții acestora (din păcate, au fost situații când presiunea părinților de a
exclude unii copii cu CES a fost foarte mare). Colegii empatizează cu el și îl ajută să se
integreze în colectiv, acceptând sarcinile de lucru diferite ale colegului cu nevoi speciale.
La rândul lor, profesorii trebuie să fie atenți să nu cadă în capcana etichetării atunci
când întâlnesc în clase astfel de elevi. Ei sunt mediatori atât pentru procesul de învățare, cât și
pentru integrarea copilului în colectiv. De asemenea, profesorul trebuie să țină cont de
particularitățile întâlnite la fiecare copil cu cerințe educaționale speciale și să-și adapteze atât
curricula, cât și metodele didactice fiecărui copil, deoarece sunt copii care pot face față relativ
ușor cerințelor unui învățământ de masă, necesitând doar mici ajustări ale sarcinilor de lucru
(sarcini de lucru un grad de dificultate mai mic și mai reduse ca număr). Un efort suplimentar
din partea profesorului apare atunci când diferența dintre posibilitățile elevului cu cerințe
educaționale speciale și standardele educaționale corespunzătoare vârstei elevului și ciclului
de școlarizare în care acesta este încadrat este destul de mare.
Am încercat să aduc mai aproape de un copil cu autism din clasa a X-a textul narativ
folosindu-mă de imagini și de mici fragmente de text. Fiind primul an în care îmi este elev,
am reușit să identific cu ajutorul mamei și al profesorului psiholog care îl are în evidență de
anul școlar trecut cât text poate procesa copilul.
Un text nou îl prezint elevului printr-o imagine reprezentativă. Elevul identifică
elementele ce compun imaginea și le notează pe fișa de lucru. Următoarea etapă este
reconstituirea imaginii inițiale pe baza fragmentelor de tip puzzle.
Firul narativ îl urmărim pe baza unor imagini cărora le sunt asociate două–trei rânduri
de text ce descriu imaginea sau rezumă un eveniment important al textului. Ideea mi-a fost
inspirată de diafilmele copilăriei, de aceea am numit-o metoda diafilmului. Următoarele
sarcini de lucru au în vedere lucrul cu aceste elemente: elevul primește amestecate imaginile
și trebuie să le ordoneze, iar după ce îndeplinește această sarcină corect, trebuie să așeze în
ordine doar fragmentele de text, fără a recurge la ajutorul imaginilor. Aceste fragmente
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așezate în ordinea corectă sunt transcrise de elev pe caiet, construind astfel rezumatul textului
narativ.
Metoda lotusului o folosesc în identificarea trăsăturilor unui personaj din textul narativ,
punând în centru o imagine ce reprezintă un personaj. Sarcina elevului este să așeze în jurul
imaginii doar acele fragmente de text care se referă strict la trăsăturile personajului ales și
acțiuni întreprinse de acesta. I se dau elevului și două-trei fragmente de text care nu au
legătură cu personajul respectiv, tocmai pentru a verifica că sunt alese doar trăsăturile corecte.
Relațiile dintre personaje sunt evidențiate prin metoda colajului, Pe o foaie sunt lipite
figuri reprezentând personaje din text așezate la oarecare distanță unele de ele. Elevul
stabilește dacă există relații între aceste personaje prin trasarea unei linii între cele două
imagini. Deasupra liniei va scrie tipul de relație care există între cele două personaje. Sarcina
se consideră îndeplinită când sunt stabilite corect toate relațiile dintre personajele de pe
planșă.
Consider că folosind aceste metode ajut elevul să își însușească noțiuni fundamentale
ale textelor epice abordate. Elevul lucrează în ritmul propriu. Sunt sarcini de lucru pe care le
poate îndeplini pe parcursul unei ore de curs (de exemplu refacerea puzzle-ului), dar și sarcini
pentru care are nevoie de mai mult timp alocat.
Bibliografie
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DESCOPERIREA ECHILIBRULUI PSIHOEMOȚIONAL ÎN
LUCRURILE MĂRUNTE
Roibu Nicoleta - Psiholog Consiliere Școlară și Vocațională - Supervizare;
Colaborator Asociația Stratonis și Centrul Pentru Tineret „ Ion Creangă” Tuzla
În primăvara anului 2003, în spitalul Grigore Alexandrescu din București, pe secția de
arși, am întâlnit pe hol un băiețel de 9 ani care se juca într-un picior, sprijinindu-se într-o
cârjă, împreună cu alți copii. Am fost profund impresionată de discrepanța dintre modul cum
se manifesta acest copil, cât de plin de viață era și cât de urâte îi erau cicatricile de pe corp,
precum și lipsa membrului inferior drept de la genunchi. Fața îi era plină de cicatrici, iar în
locul urechii drepte se zărea, sub câteva fire de păr mai lungi o gaură, pavilionul urechii
drepte nu mai era, se vedeau urmele arsurii.
După câteva minute am mers însoțită de medicul curant al copilului în salonul unde
acesta era internat împreună cu tatăl său. Acest medic a luptat împreună cu personalul
medical, dar și cu familia pentru a-i salva viața lui A. Domnul doctor m-a prezentat celor din
salon, apoi a plecat, lăsându-mă în compania lor. Am întrebat pe tatăl lui A. cum a ajuns în
această situație copilul. Acesta mi-a povestit că făcea parte dintr-o familie cu 5 copii, A. avea
9 ani. În urmă cu 1 an, acesta a mers împreună cu un grup de copii din cartier din orașul
Galați, la linia ferată, s-au urcat în vagoanele staționate ale unui tren de marfă, s-au jucat,
apoi, el, considerându-se mai curajos, s-a urcat pe primul vagon de lângă locomotivă,
intenționând să urce pe aceasta, s-a creat un scurtcircuit și a fost electrocutat de linia de înaltă
tensiune. Nu își amintește nimic din ce s-a întâmplat atunci, pentru ca a fost in coma 3
saptamani dupa accident, însă, cand și-a revenit din comă, s-a trezit cu piciorul drept amputat
de la genunchi, plin de arsuri de diferite grade, au fost luni grele în care s-a luptat și el, și
medicii să fie stabilizat și să trăiască. Acum se împlinea un an de la accident, era internat
împreună cu tatăl, (mama fiind acasă împreună cu ceilalți frățiori), pentru a fi supus unei
operații de reconstrucție a pavilionului urechii.
L-am întrebat pe copil de unde are atât de multă veslie și chef de joacă, iar el mi-a
răspuns „atunci când nu mă puteam mișca din pat, chiar dacă știam că nu mai am un picior,
mi-am promis că mă voi bucura de fiecare moment al vieții mele atunci când mă voi face
bine” .
Mi-a mai spus că mama, tata și frații l-au ajutat să treacă mult mai ușor peste
calvarul operațiilor, grefelor, al tuturor intervențiilor la care a fost supus aproape pe tot
parcursul acelui an. Îmi spunea că își dorește să se facă bine, să îi poată cumpăra părinții o
proteză, să învețe carte și să se facă medic chirurg, să salveze vieți așa cum i-a fost salvată
viața lui.
Suportul pe care îl oferă familia în aceste situații este extrem de important, acest copil
a putut trece de la agonie la starea de „normalitate” datorită celor dragi, care nu l-au lăsat să
cadă în depresie, l-au ajutat să își găsească resurse, să își dorească „să se facă bine”, așa cum
îmi spunea copilul.
Acest copil a avut norocul de a avea doi părinți echilibrați, care au pus suferința din
interiorul lor pe un plan secund, iar pe primul plan au pus „confortul” psihic al copilului,
precum și starea lui fizică, oferindu-i tandrețe, atenție și tașament. Părinții, când au luat
copilul acasă de la spital, l-au ajutat să se reintegreze în familie, l-au investit cu drepturi, dar
și obligații, în limita posibilităților lui fizice si psihice.
Este foarte important pentru copiul cu handicap dobândit să se simtă egal în familie,
între frați să existe relații de reciprocitate, astfel, el va ajunge să se simtă și egal în societate. „
Practic, familia joacă rolul unui „laborator” în care copilului cu deficiență i se oferă
oportunitatea de a-și găsi locul, de a experimenta situații de viață autonomă și de a se
obișnui cu situația în care se află. În acest context, copilul se dezvoltă în armonie cu cei din
anturajul său și are șanse foarte mari să se integreze în activitățile sociale” ( Alois Gherguț,
Sinteze de Psihopedagogie Specială, Editura Polirom)
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Rezumatul lucrării:
Un băiețel în vârstă de 8 ani s-a urcat pe locomotiva unui tren și s-a electrocutat. Un
an mai târziu, el se juca voios pe holurile spitalului în care era internat. În ciuda tuturor
intervențiilor medicale pe care a trebuit să le aibă și a gravității situației în care era, băiețelul
a reușit să treacă peste toate și să meargă înainte cu capul sus, meritul fiind al familiei sale,
care l-a sprijinit în toate momentele prin care a trecut. Familia este unul dintre cei mai
importanți factori în recuperarea psihică și fizică a unui copil sever invalidat.
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Educaţia inclusivă – o necesitate a şcolii româneşti
Prof. Şerban Gina-Elena
Prof. Rodica Plugaru
Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia
Şcoala noastră a avut, are şi va avea mereu o deschidere către toţi elevii care doresc să
studieze într-un liceu teoretic. Dincolo de performanţele remarcabile ale elevilor noştri, ne
preocupă includerea tuturor celor peste 400 de elevi în proiectele şi programele şcolii. Fiecare
profesor în parte are în vedere ţinta 5 din Planul de Dezvoltare Instituţională, 2017-2021:
Creşterea atractivităţii şcolii prin diversificarea ofertei educaționale, dezvoltarea bazei
materiale, activităţi extraşcolare şi extracurriculare, proiecte și programe naționale și
internaționale.
Acest fenomen s-a observat şi în trecutul şcolii. Astfel, în perioada 2004-2008, am
avut un elev cu CES care, ajutat de profesori şi colegi, a reuşit să termine liceul şi chiar să ia
bacalaureatul. Deşi problemele de sănătate erau majore, acest elev a fost inclus în multe
activităţi. S-a realizat un plan individualizat care urmărea aprofundarea noţiunilor insuficient
înţelese (era vizitat de către un elev în fiecare zi, cu care lucra două ore, iar marţea, joia şi
sâmbăta, petrecea câte două ore cu un profesor, astfel încât să-i fie uşor în menţinerea ritmului
cu colegii săi), a fost inclus în activităţile de ecologizare, dar şi în cele caritabile. Cel mai
frumos moment, din punctul nostru de vedere, a fost Balul de absolvire, la care a dansat
aproape toată noapte. De data aceasta, el a fost cel care i-a antrenat pe ceilalţi.
Spusele anterioare fac referire la un singur elev, dar situaţia nu a fost singulară. Poate
a fost cel mai deosebit elev cu care am lucrat şi de aceea ne-am oprit mai mult la el. Au fost şi
alţii: o fetiţă pe care o aducea mama ei în braţe şi pe care o cărau şi colegii, copii cu situaţii
materiale precare, aparţinând diferitelor minorităţi etc. Important este să-i acceptăm, să-i
includem şi să-i implicăm în procesul instructiv-educativ. Căci, sintagma „educaţie inclusivă”
este alătuită din „educaţie” (de la verbul latin educo, educare, educavi, educatum-a creşte, a
instrui, a înălţa) şi „inclusivă” (de la verbul latin includo, includere inclusi, inclusum = a
include, a insera). Nu este suficient doar să integrăm elevii într-un grup, important este să
antrenăm membrii grupului în vedrea îmbunătăţirii întregului.
De mare succes pentru activităţile noastre au fost trei metode interactive:
 metoda ciorchinelui,
 pălăriile gânditoare,
 diagrama Venn.
Metoda ciorchinelui este o metodă eficientă de predare – învățare folosită cu succes la
toate discilinele, inclusiv limba latină şi informatică - specializările noastre, ajutându-ne să
antrenăm toți elevii unei clase. Aplicarea metodei ciorchinelui presupune parcurgerea a patru
etape: prezentarea cuvântului cheie de către cadrul didactic, explicarea regulilor ce vor fi
respectate de elevi, realizarea ciorchinelui, realizarea conexiunilor și discutarea acestora.
Regulile ce trebuie respectate în aplicarea metodei ciorchinelui sunt: notarea tuturor
ideilor legate de tema respectivă, dintr-o idee pot apărea alte idei și se pot forma astfel
”ciorchini” ai ideii respective, se vor nota toate ideile, fără a emite judecăți pe seama ideilor
notate.
Pentru a integra toți elevii în activitate, profesorul pune întrebări și invita elevii să
răspundă, mai ales în etapa de discutare a conexiunilor realizate între idei. Se poate face și o
ghidare a elevilor pentru a grupa ideile notate în funcție de anumite criterii.
Astfel se poate realiza o mai bună înțelegere a ideilor, o fixare și o sistematizare a
cunoștințelor predate.
Metoda pălăriilor gânditoare este o altă metodă interactivă simplă ce folosește jocul, mai
ales jocul de rol, pentru a stimula creativitatea elevilor. Acesată metodă poate fi folosită cu
succes pentru a integra elevii în grup și pentru a-i antrena în a colabora și nu a se întrece. Se
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poate folosi această metodă în procesul didactic, dar și pentru medierea conflictelor. Tocmai
acest aspect al acestei metode didactice ne-a ajutat să-i integrăm pe elevii noştri „speciale”.
Evident, existau şi mici conflicte în colectivele din care făceau parte aceşti elevi, însă, cu
ajutorul „pălăriilor gânditoare”, îi determinam pe toţi să înţeleagă că oricine poate greşi mai
mult sau mai puţin, că nu există o întrecere ca la Maraton şi că, prin colaborare, se pot realiza
lucruri frumoase. Ştim că cele 6 pălării au culori și semnificații diferite: albastru – claritate și
control; alb – informare, neurtalitate; roșu – emoții, sentimente; negru – greșeli, riscuri;
galben – beneficii, optimism; verde – inovație, creativitate. Elevii sunt foarte încântaţi atunci
când îşi pun pe cap câte o pălarie şi dau răspunsuri. Şi mai interesant li s-au părut momentele
în care toţi stăteau sub aceeaşi pălarie.
Diagrama Venn - metodă didactică interactivă ce poate fi folosită în lucru individual, în
perechi sau în grupuri mici. Această metodă se poate folosi în etapa de predare, dar și în etapa
de fixare a cunoștințelor și chiar în etapa de evaluare. Metoda constă în desenarea a două
cercuri parțial suprapuse pentru compararea a două concepte, idei, fapte, procese, evenimente.
În locul în care cele două cercuri se suprapun se vor scrie asemănările, iar în spațiile libere se
vor scrie deosebirile. Se discută apoi în fața clasei diagramele realizate și se trag concluzii. Au
fost momente în care, deşi în colectivul de elevi erau unii care aveau nevoi speciale, s-au
descoperit, în orele de consiliere, asemănări surprinzătoare (toţi erau elevi, toţi aveau 16 ani,
toţi făceau parte din acelaşi colectiv, toţi erau îndrăgiţi de cadrele didactice). Dacă trecem
peste deosebirile evidente dintre ei, elevii se pot descoperi ca parte a unui întreg.
Metodele didactice prezentate, precum și alte metode interactive de lucru permit cadrelor
didactice să realizeze o educație incluzivă, să antreneze toți elevii în realizarea orelor și să-i
determine pe elevi să fie mai atenți la persoanele din jurul lor, mai cooperanți și mai toleranți
cu semenii lor.
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STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE
Profesor-educator Stan Laurenția
CȘEI ”Delfinul” Constanța
Elementul cheie în educație îl reprezintă elevul care trebuie să realizeze o serie de
procese pentru a putea cunoaște și folosi practic informațiile însușite. O învățare eficientă
presupune înțelegerea faptelor, analiza, generalizarea și abstractizarea lor.
Trebuie să ne modificăm modul în care gândim prezentul şi viitorul educaţiei pe
care îl dăm generaţiei următoare având în vedere aceste aspecte. Nu ne mai putem permite o
unitate şcolară “muzeu”, orientată spre trecut, care pune accent pe cunoştinţe, ci avem nevoie
de o şcoală ce-i pregăteşte pe copii pentru viitor, punând accent pe competenţele sociale şi de
comunicare.
Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării
personale folosite încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează
interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.
Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o
confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe
disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe
influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui
grup.
Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi
şi disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic,
mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa
de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii.
Învățarea interactivă pune accent pe învățarea prin cercetare-descoperire, pe învățare
prin efort propriu, independent sau dirijat . În cazul copiilor cu CES, profesorul trebuie să
lucreze individual, adaptând cerințele la nivelul fiecăruia.
În continuare voi prezenta câteva din metodele interactive de predare-învățare cu
aplicabilitate și în lucrul cu copii cu CES:
1. ,,Metoda învățării reciproce,,- este o strategie de învățare a tehnicilor de studiere a
unui text. În cazul copiilor cu CES , aceștia trebuie să relateze în manieră proprie și într-o
succesiune logică evenimentele și ideile principale dintr-o poveste. De cele mai multe ori se
folosesc poveștile în imagini pentru a ajuta elevul să nu piardă firul povestirii.
2. ,,Tehnica Lotus,,- este o metodă care oferă posibilitatea stabilirii de relații între noțiuni
pe baza unei teme principale din care derivă alte opt teme. În cazul copiilor cu CES aplicarea
acestei metode necesită un timp mai lung de aplicare ( în cazul celor patru anotimpuri, elevii
relatează noi informații care îi ajută la descoperirea următorului anotimp).
3. Metoda ,,Brainstormingul,,- este o metodă de stimulare a creativității ce constă în
enunțarea a cât mai multe idei pentru soluționarea unei probleme. În cazul copiilor cu CES
această metodă se poate folosi la rezolvarea de situații-problemă de genul-,, Cum ar trebui
să..,, ; ,,Dacă nu este așa, cum e….?,,.
4. Metoda ,,Mozaicul,,- este o metodă bazată pe învățarea în echipă. Elevii cu CES
trebuie să răspundă fiecare în parte la câte o întrebare din cadrul unei teme comune, iar la
final se vor afla și asimila informații utile despre tema respectivă.
5. Metoda ,,Pălăriilor gânditoare,,- este o metodă care se bazează pe interpretarea unor
roluri în funcție de pălăria eleasă. În cazul copiilor cu CES, aceștia trebuie să interpreteze
roluri cât mai simple pentru învățarea unor noțiuni de bază despre anumite activități, meserii.
6. Metoda ,,Explozia stelară,,- se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea
unor probleme și noi descoperiri. În cazul copiilor cu CES, aceștia trebuie să răspundă la
întrebările ,,CE?,, ,,CINE?,, ,,UNDE?,, ,,CÂND?,, ,,DE CE?,, pentru învățarea sau
generalizarea unor informații.
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7. Metoda ,,Învățarea prin descoperire,,- este o metodă didactică modernă în care elevul
observă, acționează și dobândește noi cunoștințe. În cazul copiilor cu CES, această metodă
este însoțită de material concret, pe baza căruia elevii descoperă noi cunoștințe.
Acestea sunt doar câteva dintre metodele interactive care se pot adapta și folosi cu
succes în lucrul cu elevii cu CES.
Fiecare dintre ele înregistrează avantaje şi dezavantaje, important fiind momentul ales
pentru desfăşurarea lor.
Profesorul este acela care are puterea decizională şi capacitatea de a alege ceea ce ştie
că se poate desfăşura în propriul colectiv de elevi.Important este ca dascălul să fie acela care
mereu va căuta soluţii la problemele instructiv-educative ce apar. Profesorul care predă
copiilor cu CES va folosi cât mai multe indicaţii simple, obiecte concrete pe care copilul să le
simtă şi să le mânuiască. Rezolvarea sarcinilor se va începe cu ceea ce copilul ştie deja şi apoi
se va trece la o altă etapă de învăţare. Dacă apar probleme se va reveni la etapa mai uşoară. Se
va face o singură activitate, nu mai multe în acelaşi timp şi se va duce până la capăt. Se va
marca clar sfârșitul unei activități, cât şi începutul unei activități noi.
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Terapia prin artă
Autor: prof. înv. primar Lidia Simona Volintiru
Școala Gimnazială ”Lucian Grigorescu”, Medgidia
“Există numai un singur fel de a înţelege oamenii, anume de a nu ne grăbi să-i judecăm,
ci de a trăi în preajma lor, de a-i lăsa să se explice, să se dezvăluie zi de zi şi să se
zugrăvească ei înşişi în ei.”( Charles-Augustin Sainte – Beuve)
Despre terapia prin artă se spune că a vindecat sufletul oamenilor din cele mai vechi
timpuri. Și astăzi continuă să o facă cu succes, având în vedere tendința spontană a omului de
a se exprima mai ușor prin artă, indiferent de forma de manifestare. Desenul, pictura, muzica,
asemenea jocului sunt o modalitate de exprimare liberă a copiilor, a tinerilor, a tuturor celor
care își pot exprima astfel mai bine conflictele interioare, dar pe care nu le-ar putea pune în
cuvinte. Activitatea artistică oferă o oportunitate pentru orice persoană să evite experiențele
stresante de exprimare și să-și formuleze experiența proprie la un alt nivel prin desen, pictură,
muzică și dans. Exprimarea prin artă creează o stare de bucurie, ameliorează anxietatea și, de
asemenea, permite copiilor, tinerilor să acționeze ca o persoană plină de încredere, permite să
treacă mai ușor de experiențele și sentimentele dificile sau stresante. Astfel, terapia prin arta
nu se adresează doar celor ce au anumite probleme sau afecțiuni, ci este pentru noi toți, cei ce
ignorăm sau ne-am pierdut creativitatea, partea ludică, legătura cu simțurile noastre. Arta își
manifestă potențialul vindecător atunci când suntem absorbiți, implicați și în strânsă legătură
cu ceea ce experimentăm, cu lumea internă, cât și cu cea externă. Uneori practicarea terapiei
prin arta este o activitate legată în primul rând de corpul nostru, este despre a vedea, a atinge,
a permite senzațiilor și percepțiilor să existe și să fie simțite. Durerea sufletească înainte de a
primi un nume și a face parte dintr-o categorie este o senzație. De cele mai multe ori tot ce ne
dorim este să nu o mai simțim, să o scoatem afară și pentru asta folosim orice mijloc ne e la
îndemână. Rareori stăm cu senzația să o cunoaștem, să o studiem. Când vrem să o scoatem, să
o facem să dispară imediat, într-un fel ne opunem propriei vindecări, căci schimbarea vine în
primul rând din conștientizarea senzațiilor organice.
Toate imaginile rezultate, indiferent cât de rele sau de terifiante par sunt de ajutor
sufletului.
La momentul actual, ”art -terapia este considerată o activitate care utilizează metode
non-verbale, având valențe psihoterapeutice, evidențiate prin obiectivarea activității
imaginative într-un produs de nuanță artistică, sau prin receptarea și trăirea semnificațiilor
unor asemenea produse” (Preda, 2006). Art-terapia mai este denumită și terapie expresivă,
fiind strâns legată de psihologia artei și încurajează autocunoașterea și creșterea emoțională.
În urma efectuării unor studii s-a demonstrat că art terapia este eficientă în tratamentul
unei game variate de situații dificile precum anxietate, depresie, traumă, furie și probleme
psiho emoționale. Art- terapia este un proces terapeutic benefic persoanelor de toate vârstele:
copii, adolescenți, adulți și vârstnici, care pot întâmpina dificultăți fizice , emoționale,
spirituale sau intelectuale:
- copiilor (preșcolari, școlari) cu dificultăți de comunicare, autism, cu stima și respectul de
sine reduse, cu probleme de integrare și adaptare în grădinițe și școli, cu randament școlar
slab, tulburări de limbaj, hiperactivitate, timiditate și nervozitate exagerată.
- adolescenților care întâmpină dificultăți în a depăși criza adolescenței (adaptarea la starea
adultă, exprimarea independenței, viața sexuală și experiența maritală etc.) și părinților
acestora, care au nevoie de suport și informații pentru a gestiona adecvat această perioadă din
viața copiilor lor.
- persoanelor care suferă de anxietate, stres, depresie, dificultăți în a-și gestiona propriile
emoții.
- persoanelor ce au nevoie de susținere și ascultare în timpul unei perioade dificile: doliu,
divorț, șomaj, examene și care își pot pierde temporar interesul față de sine și față de ceilalți.
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Din moment ce stările emoționale sunt rareori logice, utilizarea imaginației și a
modalităților nonverbale permite participantului o cale alternativă pentru autoexplorare și
comunicare. Această abordare se pretează lucrului cu copiii cu deficiențe mentale, care se
bazează mai mult pe modurile vizual-spațiale de gândire, decât pe modurile verbal-analitice.
Astfel, conceptele verbale dezvoltate prin limbaj, pot fi de asemenea, dezvoltate prin
activitatea artistică și pot fi înțelese prin intermediul artei: desen, pictură, sculptură etc.
Terapeutul trebuie să fie receptiv și în același timp să fie capabil să abordeze sentimentele de
frustrare și anxietate, generate de provocările procesului de creație.
Autismul afectează grav partea de comunicare și relaționare cu mediul înconjurător . În
art- terapia cu copilul cu autism se creează un spațiu sigur, eliminând astfel frustrările și
stările de agresivitate. Este o terapie la îndemâna tuturor, părinți sau specialiști deopotrivă.
Procesul creației oferă la un rezultat palpabil, produsul artistic. În art- terapie sunt câteva
obiective ce trebuie atinse:
- Integrarea și reglarea senzorială. Art- terapia poate furniza un mediu sigur persoanei
cu autism, o integrare senzorială și explorare plăcută, oferind un mediu calm și
primitor .
- Redarea emoțiilor - exprimarea de sine. Copilul cu autism înseamnă că mental, psihic
și emoțional este supus unui stres foarte mare.. Dezvoltarea capacității de a-și exprima
emoțiile printr-o formă sau alta reduce stresul și implicit stările agresive.
- Rezolvarea deficiențelor motorii, formarea unor abilități grafice. Se realizează
reglarea motrică fină prin exerciții grafice și se creează un spațiu relaxant și ludic.
- Rezolvarea deficiențelor în relațiile sociale. Se facilitează socializarea și relaționarea
cu alte persoane.
- Eliminarea stării de anxietate. Arta oferă toate mijloacele de relaxare si încredere în
sine, eliminând frustrările și implicit stările de anxietate.
- Dezvoltarea capacității cognitive, a atenției. Dezvoltând capacitatea persoanei cu
autism de a se “juca” cu elementele de limbaj artistic, se reușește reglarea atenției.
Art- terapia este în special indicată pentru copiii la care introspecția este adesea dificilă,
copii cu deficiențe mentale, dar și pentru adolescenți, adesea refractari la abordarea clasică.
La adulți, metoda este foarte bună pentru persoanele care au dificultăți în a problematiza prin
cuvinte sau care, din contră, vorbesc ușor despre problemele lor fără să progreseze în acest
fel, la persoanele marginalizate pentru care crearea unei opere reprezintă o revalorizare a lor.
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CÂTEVA GÂNDURI DESPRE „ŞCOALA PRIETENOASĂ”
Prof. dr. Andreea-Mihaela Artagea
Casa Corpului Didactic Constanţa

Din studierea documentelor-cadru pentru educație și formare se constată că, la
momentul actual, educaţia trebuie concepută în perspectivă intra- şi trans-sistemică prin
raportare la factorii economici, sociali, politici. Restrângând uşor perspectiva, şcoala este şi
trebuie privită ca una dintre subcomponentele esenţiale ale societăţii – şcoala în sine se
manifestă ca o microsocietate (rurală sau urbană). În realitate, putem constata că şcoala nu
încurajează încă pe deplin şi nu dezvoltă o cultură a participării decât la nivelul formal al
raportărilor şi documentelor justificative. Legea Educaţiei Naţionale statuează ca principii
descentralizarea, transparenţa decizională, incluziunea socială, centrarea educaţiei pe
beneficiarii acesteia, participarea şi responsabilitatea părinţilor, fundamentarea deciziilor pe
dialog şi consultare, respectarea dreptului la opinie al elevului ca beneficiar direct al
sistemului de învăţământ.1 Se constată însă că, de cele mai multe ori, aceste principii sunt
aplicate pur formal şi nu sunt internalizate şi asumate de către toţi actorii sistemului
educaţional, fie ei elevi, părinţi sau profesori. Se impune, în acest sens, ca şcoala să vadă
elevii şi părinţii nu ca pe simpli beneficiari ai educaţiei, ci ca pe nişte parteneri informaţi şi
implicaţi, care ştiu ce îşi doresc şi care sunt capabili să ia decizii care să îi avantajeze. Pe
lângă părinţi şi elevi, un rol important îl au reprezentanţii comunităţii locale (primărie/consiliu
local, poliţie, biserică, autorităţi sanitare, agenţi economici, organizaţii non-guvernamentale,
etc.), în sensul că fiecăruia dintre aceşti parteneri îi revine un rol specific, cu atribuţii bine
determinate, drepturi, îndatoriri şi responsabilităţi în crearea şi îmbunătăţirea condiţiilor
specifice de realizare a unui climat educaţional optim.
Una dintre principalele premise este, aşadar, ca toţi partenerii să apeleze la colaborare
şi la lucrul în activităţi integrate, fiind conştienţi că educaţia tinerei generaţii nu poate fi lăsată
exclusiv în aria de competenţă şi de responsabilitate a şcolii. În acest context, cetăţenia activă
şi responsabilă devine conceptul integrator al educaţiei şi formării elevilor: sistemele
educative au misiunea de a asigura „alfabetizarea civică” a elevilor, prin oferirea de
oportunităţi pentru dobândirea cunoştinţelor, a capacităţilor şi valorilor necesare traiului într-o
societate democratică, integrării socio-profesionale şi pregătirii pentru învăţare pe durata
întregii vieţi.2
Într-o şcoală prietenoasă, colaborarea eficientă între managerii şcolari, profesori,
părinţi şi elevi prezintă potenţialul de reprezentare a unui mediu de interacţiune corespunzător
pentru toate formele de participare a elevilor: structuri participative (Consiliul elevilor, la
nivelul clasei/ al şcolii; birou de presă; purtător de cuvânt - al clasei, al şcolii sau al
Consiliului elevilor); participarea elevilor în procesul de predare-învăţare (oferta curriculară stabilirea disciplinelor opţionale; proiecte ale clasei; metode interactive, etc.); activităţi
extracurriculare (festivităţi; proiecte şcolare; parteneriate cu alte şcoli, acţiuni şi proiecte
comune; competiţii şcolare etc.); participare la viaţa comunităţii (proiecte de voluntariat şi de
sprijin; campanii de informare şi de educaţie; acţiuni ecologice; festivităţi; etc.). Într-un
proiect de participare a elevilor la viaţa şcolii este necesară asigurarea unui management în
care elevii sunt parteneri ai cadrelor didactice în conceperea, realizarea şi evaluarea acestuia.
Implicarea lor în toate etapele proiectului are numeroase avantaje: învaţă cum se elaborează
un proiect; învaţă cum trebuie articulate toate elementele unui proiect pentru a asigura reuşita
acestuia; învaţă să lucreze împreună cu ceilalţi şi să cunoască valenţele muncii în comun;
învaţă să îşi asume responsabilităţi şi să înţeleagă consecinţele nerespectării lor; au satisfacţia
1
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contribuţiei proprii la o acţiune cu impact mai mare, fie pentru şcoală, fie pentru comunitate;
se simt parteneri ai cadrelor didactice şi capătă încredere în forţele proprii, etc.3
Modul cel mai dinamic de participare a elevilor la viaţa mediului şcolar şi comunitar
este lucrul în grup. Acest mod de lucru presupune combinarea diferitelor competenţe,
experienţe şi atitudini referitoare la anumite procese şi acţiuni cu următoarele avantaje
incontestabile: încurajează responsabilitatea - preocuparea pentru calitatea îndeplinirii
sarcinii este rezultatul unei munci bazate pe încrederea în capacităţile şi cunoştinţele fiecăruia.
Lucrul în grup valorifică toate capacităţile şi cunoştinţele membrilor grupului; dezvoltă
competenţele de comunicare - lucrul în grup valorifică opiniile fiecărui membru. Astfel,
fiecare participant ascultă opinia şi soluţia celuilalt şi îşi poate expune propria opinie.
Membrii echipei sunt stimulaţi să-şi argumenteze propriile opinii, să reflecteze asupra
opiniilor proprii şi ale celorlalţi, să analizeze cele mai bune soluţii; dezvoltă cooperarea lucrul în grup contribuie, prin eliminarea concurenţei individuale, la consolidarea relaţiilor
dintre membri. Cooperarea le permite elevilor să se focalizeze pe îndeplinirea calitativă şi în
timp util a scopului comun; dezvoltă capacitatea de luare a deciziilor - membrii grupului sau
ai echipelor au prilejul de a cunoaşte opiniile şi viziunile fiecărui participant. Decizia finală
este luată în comun şi trebuie să fie acceptată de toţi membrii echipei. La fel ca şi negocierea,
lucrul în grup presupune crearea de către facilitator sau moderator a unui cadru de lucru
adecvat. Este nevoie să se stabilească un set de reguli, prin care să se stabilească drepturile şi
responsabilităţile fiecăruia. De asemenea, este necesară o evaluare continuă şi o analiză finală
a întregului proces de lucru.4
Prin urmare, este imperios necesar să conştientizăm că, în contextul socio-educaţional
actual, conceptul de „şcoală prietenoasă” şi integrată comunităţii nu mai trebuie să rămână
doar în sfera teoretizărilor. Dimpotrivă, dacă gândim şi acţionăm strategic pe termen scurt,
mediu şi lung, lucrul colaborativ este esenţial - atât la nivelul şcolii, cât şi al comunităţii, cu
implicarea tuturor factorilor educaţionali responsabili. Numai în acest mod şcoala va reuşi să
aducă un aport semnificativ în consolidarea educaţiei, creând premise solide pe coordonata
eficientizării continue a cercetării, dezvoltării şi inovării, ca piloni ai societăţii cunoaşterii.
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STRATEGII LUDICE ÎN MEDIUL ȘCOLAR INCLUZIV
ATOMEI ADINA-GEORGIANA
C.J.R.A.E. CONSTANȚA

Repere istorice
Cu toate că psihologii și psihopedagogii plasează jocul pe o poziție centrală în viața
copiilor tipici, specialiștii au neglijat, până recent, importanța activităților ludice în programul
cotidian al tinerilor cu dizabilități. Înainte de anii 1980 erau foarte puține studii pe această
temă, iar cele existente se bazau pe proceduri inadecvate de analiză statistică a datelor: fie
aveau eșantioane nesemnificative, fie nu demonstrau un control eficient al variabilelor
perturbatoare (Crawford et. al., 2014).
În 1988, Rebecca R. Fewell și Ruth A. Kaminski au exprimat necesitatea cercetării
jocului copiilor cu dizabilități într-un capitol dedicat bazei empirice a jocului. În aceeași
perioadă, Toni W. Linder a subliniat importanța utilizării jocului în evaluare și intervenție, cu
scopul acordării de sprijin pentru dezvoltarea copiilor cu dizabilități. Astfel, la începutul
anilor 90’, cantitatea și calitatea studiilor pe această temă s-au amplificat semnificativ.
Psihologii și psihopedagogii au început să exploreze impactul anumitor deficiențe asupra
jocului, interacțiunea părinte-copil, modul în care activitatea ludică se metamorfozează în
timp, jocul ca mediator al învățării, interacțiunii sociale, dezvoltării relațiilor cu persoane de
aceeași vârstă cronologică, eficiența intervențiilor în predarea abilităților de joc și variabilele
contextuale care influențează jocul. Rezultatele studiilor au confirmat valoarea jocului la
copiii cu diverse tulburări, atât ca tip de comportament motivator pentru copii, cât și ca
pattern comportamental care le oferă practicienilor în domeniu un mijloc de dezvoltare,
evaluare și intervenție.
Firește că, în prezent, specialiștii includ jocul în strategiile evaluative și terapeutice cu
scopul de a dezvolta acele abilități și comportamente care susțin integrarea optimă a copiilor
cu dizabilități în comunitate (Crawford et. al., 2014). Acest lucru este valabil în special
pentru copiii cu autism, deoarece aceștia nu au, de cele mai multe ori, comportamente tipice
de joc care servesc ca mijloc de interacțiune cu alți copii. Mai mult, dacă la început copiii cu
tulburări de dezvoltare erau priviți ca incapabili să se joace fără intervenția directă a adultului
doar pentru că interacționau diferit, studiile recente încadrează această diferență ca formă de
manifestare a diversității (Buchanan & Johnson, 2009).
Valoarea formativă a strategiilor ludice la copiii cu dizabilități
Integrarea copiilor cu cerințe educative speciale în învățământul de masă răspunde
nevoii lor de socializare și le sporește oportunitățile de a învăța prin intermediul interacțiunii
cu ceilalți.
Datorită faptului că dimensiunea cognitivă din curriculumul „academic” pentru copiii
cu dizabilități se reduce semnificativ în majoritatea cazurilor, domeniul dezvoltării
competențelor vieții se extinde în direcția construirii relațiilor interpersonale (Malofeev, 2016,
apud Zvoleyko, Kalashnikova & Klimenko, 2016). Socializarea unui copil cu dizabilități
implică acceptarea, asimilarea și reproducerea de norme, valori și atitudini, care sunt tipice
pentru copiii care nu au deficiențe.
Activitățile de tip ludic, ca procese de comunicare și colaborare, oferă oportunități de
socializare autentică a copiilor cu dizabilități. Este foarte important să se țină seama nu numai
de preferințele copilului, ci și de abilitățile sale psiho-fizice. Potrivit unor cercetători (Savina,
2002, apud Zvoleyko, Kalashnikova & Klimenko, 2016) calitatea socializării copiilor cu
dizabilități poate crește prin implicarea lor în activități sociale și culturale care implică
creativitatea. Participarea copiilor la activitățile ludice creative permite dezvoltarea unor
abilități mai complexe, ajută la absorbirea obiceiurilor și tradițiilor oamenilor, realizează
nevoia de comunicare, dezvoltă puteri volitive (compasiune, responsabilitate), abilități
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cognitive - de a asculta activ, de a vedea esențialul, de a recunoaște și de a trage concluzii
despre ei înșiși și despre lumea înconjurătoare.
În literatura de specialitate privind educația timpurie a copiilor cu deficiențe, valoarea
jocului este dată de diversitatea cadrelor în care pot fi utilizate strategiile ludice, generarea
ocaziilor de a avea interacțiuni sociale, comunicaționale și achiziții cognitive. Atunci când
copiii se joacă, ei intră în mod voluntar în situații care reflectă o imagine a lor ca fiind
puternici, activi și competenți. Aceste stări sprijină capacitatea de a acționa independent și de
a lua decizii conștiente (Buchanan & Johnson, 2009). Prin urmare, strategiile ludice
facilitează incluziunea tuturor elevilor, ameliorează socializarea și dezvoltarea relațiilor dintre
copiii cu dizabilități și colegii lor (Shevlin, 2009).
Influența climatului clasei integratoare asupra implementării strategiilor ludice
O școală incluzivă este o școală pentru toată lumea. Incluziunea reală apare într-un
mediu educațional atunci când participarea deplină la viața școlară este asigurată pentru toți
elevii. După cum au subliniat cercetătorii (Tarabaeva, 2014, apud Zvoleyko, Kalashnikova &
Klimenko, 2016), elevii cu tulburări de dezvoltare nu iau parte la activități care ar necesita
responsabilitatea personală; ei nu iau decizii, elevii tipici și adulții fac acest lucru în locul lor.
În ceea ce privește integrarea, elevii cu dizabilități sunt adesea hiperprotejați; astfel,
dezvoltarea lor socială este blocată și creșterea autonomiei personale și a libertății de luare a
deciziilor nu sunt asigurate. Problema apare atunci când „calitățile individuale ale unui copil
cu dizabilități nu sunt recunoscute ca fiind unice, speciale și valoroase din punct de vedere
social, deci ... profesorii nu contribuie la dezvoltarea lor (Kazakova, 2010, apud Zvoleyko,
Kalashnikova & Klimenko, 2016).
Succesul integrării copiilor cu dizabilități depinde nu numai de specificul
diagnosticului, ci și de climatul psihologic al mediului educațional. După cum au remarcat
cercetătorii (Tarabaeva, 2014, apud Zvoleyko, Kalashnikova & Klimenko, 2016), în clasele
de învățământ integrat elevii tipici nu îi izolează în mod explicit pe cei cu CES, dar lipsesc
interesul social, cooperarea, empatia față de aceștia. Specialiștii afirmă că pentru acești copii
este necesar să se creeze un mediu de apartenență, fără discriminare, în care se vor simți în
siguranță și acceptați. Strategiile ludice au ca scop schimbarea atitudinilor negative și a
gândirii stereotipe față de copiii cu dizabilități.
Climatul clasei poate influența pozitiv sau negativ capacitatea unui elev de a învăța,
sentimentul său de siguranță și de apartenență la grup. Prin intermediul strategiilor ludice,
profesorul are rolul de a amplifica bunăstarea emoțională și dezvoltarea cognitivă a elevilor
săi. Implementarea optimă a activităților psihosociale de tip ludic încurajează coeziunea,
cooperarea și creează interacțiuni constructive între elevii tipici și cei cu deficiențe (Bucholz
& Sheffler, 2009).
Managementul strategiilor ludice în mediul școlar incluziv
John Dewey (1916 apud Skilbeck, 2017), în lucrarea „Democrație și educație”, atrage
atenția asupra necesității de a renunța la dihotomia tradițională a muncii și jocului ca tipuri
distincte de activitate educațională. Îmbinarea celor două într-o strategie ludică unificatoare
face ca elevii să atingă starea mentală ideală pentru învățare. Firește că jocul va fi orientat
către obiectivele educaționale vizate de cadrul didactic și nu se vor piede din vedere
rezultatele deziderate, însă este important ca toți elevii, inclusuv cei cu dizabilități, să
beneficieze de o experiență ludică de învățare care să faciliteze declanșarea motivației
intrinseci și interesului pentru studiu. Dewey
susține că includerea mai multor activități practice în curriculum și în mediul școlar, în special
cele asociate jocului, cum ar fi jocuri dramaturgice și de construcții, au făcut școala mult mai
plăcută pentru copii și au îmbunătățit învățarea.
În ceea ce privește caracteristicile strategiilor ludice în mediul școlar incluziv, Henricks
(1999, apud Rice, 2009) afirmă că:
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• jocul este o importantă experiență și oportunitate de învățare;
• procesul este cel puțin la fel de important ca rezultatul;
• implică un anumit nivel de participare activă.
În literatura de specialitate pe problematica activităților ludice sunt descrise o serie de
jocuri psihosociale de grup care pot fi utilizate în unitățile școlare integratoare:
Activități ludice pentru optimizarea cunoașterii membrilor clasei integratoare –
exerciții în care profesorul itinerant scrie numele elevului cu CES cu majuscule la tablă și îi
invită pe colegii acestuia să facă un desen / simbol reprezentativ din fiecare literă, astfel încât
să înfrumusețeze numele scris și să-și arate aprecierea față de elevul cu deficiențe („Numele
meu în imagini”); activități în care numele elevului cu cerințe educative speciale este scris pe
verticală, cu majuscule, la tablă, iar celorlalți elevi li se cere să-i identifice câte o trăsătură
pozitivă de personalitate a cărei literă inițială se regăsește în numele elevului cu CES
(„Numele meu”) sau / și activități în diade, cu limită de timp, în care li se cere elevilor să-și
ofere unii altora informații personale pe care, ulterior, le vor prezenta întregului grup
(„Oglinda”).
Activități ludice pentru stabilirea resurselor individuale care contribuie la bunăstarea
grupului – exerciții în care se vor scrie pe bilețele calități personale care contribuie la starea
de bine a clasei integratoare și care, ulterior, vor forma coroana unui arbore („Copacul
resurselor”); jocuri în care elevii, poziționați în cerc, derulează un ghem, păstrează un capăt de
ață, spun o calitate care asigură coeziunea și climatul pozitiv al grupului, și apoi aruncă
ghemul unui alt copil, rezultatul fiind o plasă interconectată care indică într-o manieră foarte
vizuală legăturile strânse care se formează într-un grup („Pânza de păianjen”) sau / și jocuri în
care elevii clasei integratoare, poziționați circular, își spun numele și o însușire caracterială
pozitivă care are aceeași inițială cu cea a numelui propriu, având sarcina de a repeta, atunci
când este rândul lor, numele și însușirea caracteristică a fiecărui participant la joc („Roata
cunoașterii”).
Activități ludice pentru ameliorarea cooperării membrilor colectivului clasei
integratoare- jocuri în care profesorul delimitează un spațiu prin intermediul unei sfori și în
interor așază niște bilețele colorate, în formă de stea, numerotate de la 1 la 10. Unul dintre
elevi este legat la ochi și plasat în interiorul spațiului delimitat, el având sarcina de a culege
biletele în ordine crescătoare folosindu-se doar de indicațiile verbale ale colegilor
(„Ordonarea steluțelor”). O altă activitate ludică presupune pregătirea unei liste de citate cu
privire la un aspect care să sporească integrarea, spre exemplu, prietenia. Citatul este
segmentat în cuvintele componente iar fiecare cuvânt este scris pe câte un bileţel, iar ulterior
acestea sunt amestecate. Elevii, inclusiv cel cu deficiențe, au sarcina de a stabili ordinea
corectă a cuvintelor pentru a obține enunțul. De asemenea, ei pot identifica modele
comportamentale pozitive pentru tema aleasă („Prietenie”).

Concluzii
Societatea contemporană, caracterizată printr-un dinamism exacerbat, face ca adulții să
fie tot mai orientați către dezvoltarea profesională în detrimentul copiilor. Aceștia petrec
foarte mult timp în mediul virtual, prin intermediul tehnologiei moderne, fără a mai fi
implicaţi în mod conștient și activ în dezvoltarea unor relaţii interumane constructive,
profunde. În acest context, nu se mai poate vorbi despre modele comportamentale de tip
empatic sau tolerant, iar situația elevilor atipici devine și mai dificilă. Școlile reprezintă un
mediu propice în care profesorii au rolul de a-i sprijini pe elevi să-și dezvolte abilităţile de
interacţiune socială și de comunicare asertivă. Utilizarea strategiilor ludice are ca scop
promovarea dialogului şi comunicării deschise, amplificarea capacităţii de exprimare a
emoţiilor, încurajarea socializării, dezvoltarea toleranţei, colaborării şi cooperării. Caracterul
activ-participativ al acestor activități ludice contribuie la crearea unui climat plăcut şi la
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creşterea gradului de incluziune a tuturor elevilor în colectivul clasei integratoare prin
amplificarea empatiei, toleranţei, concilierii, capacităţii de ascultare activă şi interiorizarea
unor modele comportamentale pozitive.
Profesorii care implementează strategii ludice în clasa integratoare au rolul de a implica
toți elevii, cu / fără deficiențe, şi de a-i impulsiona pe colegii acestora să-i nominalizeze ca
prieteni, să le identifice calităţi, resurse pentru grup, să coopereze cu ei şi, la nevoie, să-i
ajute. Astfel, fiecare elev este prezentat colegilor lui ca membru important al clasei, capabil de
a-şi aduce contribuţia la bunăstarea grupului.
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Favorizaţi/defavorizaţi/discriminaţi
Scenariu al activității de consiliere și orientare
profesor psiholog Alina Gabriela Băiașu
C.J.R.A.E. Constanța

Rezumat
Cu toţii suntem înconjuraţi de mesaje care ne spun că anumite grupuri de oameni sunt
“bune” sau “normale” şi altele nu. Pe parcursul vieţii asimilăm idei stereotipe şi
discriminatorii din atât de multe surse - tot ce vedem în jurul nostru, urmărim la televizor şi
citim în ziare. Mediul în care trăim influenţează modul în care gândim şi aşteptările pe care
le avem cu privire la anumite grupuri.
Ca adulţi şi educatori, trebuie să avem o atitudine pozitivă în legătură cu aceste diferenţe
astfel încât, în loc de a dezvolta sentimente negative faţă de aceste persoane, copiii să crească
conştienţi de faptul că persoanele diferite sunt interesante, atractive şi este distractiv să te joci
cu ele etc. Pentru a putea face acest lucru trebuie să conştientizăm modul în care prejudecăţile
şi discriminarea acţionează în societate - şi să putem reflecta asupra ideilor preconcepute pe
care poate şi noi le-am preluat pe parcursul vieţii noastre.
CLASA: a IX-a
OBIECTUL: Consiliere şi orientare
TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL:
 informare / sensibilizare privind problematica avantajării/dezavantajării/discriminării;
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sală de clasă
DURATA: 50 minute
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
- să explice termenii „favorizat”, „defavorizat”, „discriminat”;
- să construiască hărţile, indicând cât mai multe categorii favorizate/defavorizate la nivel
social/de şcoală;
- să identifice atitudini personale de discriminare/marginalizare/excludere;
- să identifice soluţii pentru diminuarea fenomenului de discriminare în rândul elevilor;
- să-şi îndeplinească rolul de „înger păzitor” pentru colegul ales.
METODE ŞI MIJLOACE:
Instructajul, expunerea, conversaţia euristică, exerciţiul, tehnica hărţii, brainstorming-ul.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
I. Organizarea clasei:
se pregătesc materialele necesare;
II. Anunţarea temei activităţii:
pe tablă sunt scrise verbele: a favoriza, a defavoriza, a discrimina; sarcina elevilor este să
găsească expresii/cuvinte care au legătură cu aceste verbe; se urmăreşte o clarificare a
sensurilor acestor cuvinte, într-o manieră cât mai completă şi mai netensionată; (Observaţie:
anunţarea temei se poate realiza, de asemenea, plecând de la analiza unei situaţii de
defavorizare/discriminare reale – prezentate în ziare, reviste, emisiuni televizate etc.);
III. Realizarea obiectivelor propuse:
1.
Se cere elevilor să realizeze două harţi, care să redea cât mai complet
categoriile de persoane favorizate şi defavorizate la nivel social (este o activitate în care se
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poate lucra pe grupe de 3-4 elevi, atât pentru realizarea unor hărţi cât mai complete, cât şi
pentru a da ocazia elevilor să se cunoască şi să colaboreze);
Exemplu:

Cei
boga
ţi

Cei
săraci

Cei
frumoş
i

Defavorizaţ
i

Favorizaţi

Cei cu
funcţii

Cei cu
dizabilită
ţi

Cei
deşte
pţi

Bătrânii,
bolnavii

rromii
Cei
lipsiţi
de
studii

Analiza hărţilor se realizează frontal, fiecare grupă prezentându-şi harta realizată.
2.
Ulterior, fiecare elev este invitat să aleagă 2-3 categorii sociale faţă de care
manifestă atitudini discriminative, identificând chiar situaţii concrete în care şi-a manifestat
aceste atitudini;
3.
Elevii primesc sarcina de a realiza harta elevilor favorizaţi/discriminaţi din
liceul/clasa lor; se subliniază faptul că agenţii acestor acţiuni pot fi: conducerea, cadrele
didactice, colegii etc.; dacă hărţile lor nu se referă şi la elevii proveniţi din mediul rural,
dirigintele poate să precizeze această nouă categorie, invitând elevii să discute asupra acestei
problematici: S-a simţit cineva defavorizat/discriminat din acest considerent? De către cine?
Au judecat vreodată vreun coleg numai pentru că provine din mediul rural/ pentru că are
dizabilități? Au recunoscut astfel de atitudini la cei din jur? etc.
IV Sistematizarea cunoştinţelor şi deprinderilor
Fiecare elev, utilizându-se metoda brainstorming-ului, va identifica o metodă (un
mijloc, o atitudine) prin care ar putea diminua fenomenul discriminării colegilor cu
dizabilități.
V. Anunţarea temei
Numele fiecărui elev din clasă este scris pe câte un bileţel împăturit; toţi elevii vor
extrage câte un bileţel (dacă extrag propriul nume, vor trebui să repete extragerea); sarcina
dată elevilor este de a ţine secret numele extras şi timp de o săptămână să încerce să ajute/să-l
facă să se simtă bine pe colegul al cărui nume l-a extras (să fie un fel de „înger păzitor”); în
cadrul orei următoare, fiecare va încerca să ghicească ce „înger păzitor” a avut şi se va discuta
asupra efectelor acestui exerciţiu.
Bibliografie:
“Consiliere şi Orientare. Ghid metodologic”, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul
Naţional pentru Curriculum, Bucureşti, 2001.
Programa școlară pentru Aria curriculară Consiliere și orientare pentru clasele a IX-a – a XIIa, București 2006.

43

Strategii de intervenție asupra comportamentului elevilor cu C.E.S.
Prof. itinerant și de sprijin Balaban Marina
C.J.R.A.E.

Un număr însemnat de copii cu nevoi speciale manifestă comportamente
indezirabile în mediul școlar, este însă de diferențiat între acestea și tulburarea de
comportament, care este o dizabilitate în sine. În tulburările de spectru autist, ADHD, chiar în
tulburările de vorbire etc., incidența comportamentelor disruptive este mare, însă tulburarea
de comportament nu se asociază automat acestora. Școala este parțial responsabilă de apariția
comportamentelor indezirabile, în sensul în care însăși mediul educațional oferă un context
nou, căruia elevul cu C.E.S. nu se poate adapta în absența asistenței sistematice a adultului.
Intervenția timpurie este crucială. Aceasta nu se referă în contextul actual la
vârste mici, ci la debut, indiferent dacă este cazul debutului în școlaritate, debutului în
gimnaziu sau simplul debut al unui an școlar. Este mult mai dificil de intervenit în cursul unei
perioade date, când se impune schimbarea, decât la început, cu regului stricte. Asupra ambelor
cazuri la care voi face referire s-a intervenit la începutul clasei pregătioare, respectiv a clasei a
V-a. Elevul de pregătitoare, cu tulburare de spectru autist, citea mecanic dar nu prelucra
mesajul suficient pentru a purta o conversație simplă caracteristică vârstei. În plus, nu
generaliza persoana, anume nu decoda același mesaj verbal emis de cineva cunoscut (familie,
terapeut, facilitator etc.) venit din partea unei persoane străine. Elevul de clasa a V-a, de
asemenea cu cea mai înalt funcțională formă a tulburării de spectru autist, anume tulburarea
Asperger, conversa cu ușurință, era autonom și neînsoțit în timpul orelor de curs, însă avea
dificultăți majore în privința autoorganizării și autocontrolului.
Înregistrarea comportamentelor în cauză este primul pas de urmat. În decursul
câtorva luni progresul elevului poate trece neobservat și de asemenea este necesar ca
obiectivele să fie ierahizate pe măsura posibilității acestuia. În primul caz, elevul se ridica des
din bancă, țipa, refuza sau nu finaliza sarcinile școlare. În al doilea, elevul era mereu
nepregătit pentru ora de curs, sau cu toate auxiliarele împrăștiate pe bancă, vorbea tare și
inadecvat contextului, nu își lua notițe etc.
Bagheta magică în astfel de situații este uzul recompensei. Comportamentul se
reglează în funcție de consecințe. Același mecanism există și în cazul adulților: în România,
centura de siguranță a devenit realitate la volan după câtiva ani de aplicare constantă a
amenzilor pentru absența acesteia. Evident, este nevoie de identificarea acelei recompense cu
valoare pentru elev. În primul caz, după interviul cu familia, am stabilit acordarea unor
carduri vizuale cu 2 minute pentru fiecare comportament dezirabil (plimbatul în liniște prin
sala de curs, dacă elevul avea nevoie de mișcare, verbalizarea pe tonalitate normală a vocii,
acceptarea și finalizarea unri sarcini scrise). Recompensele se acordau imediat, iar la finalul
zilei elevul putea petrece atâtea minute pe calculator câte primise în total. În al doilea caz,
recompensele erau de mai multe tipuri, interesele elevului fiind mult diversificae: timp
petrecut pe telefon (cu același sistem), timp de calitate petrecut cu familia în condițiile și
locurile preferate, însă nu în ultimul rând atenția colegilor, pentru că cei care monitorizau
comportamentul elevului pe parcursul zilei erau aceștia, într-un tabel în care erau inserate
verbal și vizual comportamentele indezirabile ale elevului, alături de alternativa acceptabilă
(de ex. ”vorbește tare neîntrebat/ridică mâna și așteaptă în liniște să fie numit”), ei trebuind
doar să bifeze incidența lor. De asemenea, pe perete lângă banca elevului erau afișate
”obiectivele” de atins, sugestiv ilustrate, cu rol de permanentă reamintire. În ambele cazuri sau înregistrat progrese remarcabile în mai puțin de o lună.
Esențială în aplicarea recompenselor este constanța. Este suficient ca recompensa
să fie aplicată în afara celor convenite o singură data, sau să lipsească atunci când este cazul,
pentru a amâna sau chiar a altera schimbarea așteptată. Tonul va fi și el constant cald și ferm,
atât în etapa pregătioare, când se explică elevului ceea ce se așteaptă de la el, cât și ulterior,
când primește ceea ce el își dorește.
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În vederea proiectării unei intervenții realiste, deloc de ignorat este dreptul
elevului cu C.E.S. la momente de pauză. Deseori în timpul intervenției în calitate de profesor
itinerant și de sprijin am remarcat cum majoritatea dintre colegii elevului cu nevoi speciale se
”pierdeau” cu ochii pe geam, sau desenând la sfârșitul caietului, în timp ce elevul era asistat și
antrenat continuu în timpul orei de curs, fie de cadrul de la clasă, de subsemnata, sau chiar de
colegi, primii care intervin în cazul comportamentelor disruptive. În primul caz, s-a pornit de
la acordarea a 4 cartonașe cu câte 3 minute de pauză, la dispoziția elevului cu C.E.S., asfel
încât acesta putea solicita un moment de respiro oricând dorea, fără a deranja. Le putea folosi
pe toate o dată, sau pe rând, iar pentru monitorizarea timpului s-a folosit o clepsidra de 3
minute pe care o opera singur. Clepsidra în sine îl relaxa. După primul semestru cartonașele sa înjumătățit ca număr, iar la finalul anului școlar nu a mai manifestat dorința de a le folosi,
deoarece se adaptase ritmului școlar.
Bibliografie
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INTERVENȚIA CADRULUI DIDACTIC ÎN TULBURĂRI SPECIFICE
DE ÎNVĂȚARE
Prof.psiholog dr.BARBAROȘ Tatiana, CJRAE Constanța
Tulburarea specifică de învățare, conform DSM 5, este caracterizată printr-un deficit
important al achizitionării cititului și care nu are o cauză demonstrabilă la nivel senzorial
(vizual, auditiv), o tulburare emotională sau întărziere mentală (QI PESTE 75) si nici o cauza
externa precum dezavantajele economice sau culturale.
Copiii cu dizabilităţi de învăţare au nişte caracteristici comune,conform, Reid K., care
prezintă.
• discrepanţă între capacităţi şi reuşita la învăţătură;
• succesul şcolar este iregular, care diferă, uneori, de la an la an, de la o disciplină la
alta. (Reid K., 1988)
Tulburările de învățare nu au întotdeauna cauze bine determinate. De exemplu, unii elevi
prezintã deseori simptomele unui comportament ce indicã tulburãri afective(agitaţie,
impulsivitate, etc.). Sau, aceleaşi simptome descriu în egalã mãsurã o dificultate de învãţare,
numitã de Asociaţia psihiatrilor americani „tulburãri de atenţie însoţite sau nu de
hiperactivitate”.
O caracteristicã comunã a elevilor cu tulburări de învãţare este prãpastia ce existã între
aptitudini şi realizãrile lor. De exemplu, un elev poate avea aptitudini superioare la nivelul
limbajului vorbit, dar sã prezinte grave deficienţe în limbajul scris. Aceastã diferenţã este al
doilea criteriu tradiţional de depistare al tulburărilor de învãţare. În general, se ia în
considerare aceastã abatere pentru stabilirea profilului elevului, cum sunt diferenţele cele mai
importante dintre elevii ce prezintã tulburări de învãţare şi cei care au alte probleme. De
exemplu, elevii cu deficienţe mintale au în general aptitudini scãzute în aproape toate
domeniile; în schimb, cei cu tulburări de învãţare nu au dificultãţi decât în anumite domenii.
Dacã un elev corespunde acestor douã criterii generale, profesorului îi revine sarcina de a
studia mai profund tulburările de învãţare şi de a determina modificãrile programului elevului,
pentru ca acesta sã corespundã cerinţelor sale.
Studiul factorilor cauzatori ai tulburărilor de învăţare a determinat mulţi specialişti să
abordeze tema, având în vedere natura complexă a individului (caracteristici particulare de
învăţare – factori individuali), dificultatea actului în sine (învăţarea – factori individuali şi
contextuali) şi mediul (factori socio-culturali).
„La început se considera că dificultăţi de învăţare pot avea numai anumiţi copii şi asta
numai din cauza lor. Apoi, s-a considerat că există probleme specifice care se încadrează
într-o categorie aparte de deficienţă ce ţine de procesul de învăţare în sine. Iar în ultimii 10 ani
apare tot mai mult ideea responsabilizării şcolii şi factorilor de educaţie pentru reuşita
învăţării. Învăţarea este definită în plan individual, dar şi ca act social” (Vrăşmaş, E.)
În acest context, cadrele didactice pot să ajute copiii cu tulburări de invățare manifestând
următoarele comportamente și atitudini
• Este bine să încurajeze elevul şi să îl asigure de faptul că nu este mai prejos ca ceilalți,
având doar un mod diferit de a învăţa.
• Să confirme dificultatea învăţării temelor şcolare.
• Să îi arate disponibilitate elevului că îl poate ajuta.
• Să verifice temele care au fost făcute.
• Să încurajeze succesul şi realizările.
• Să realizeze o mapă cu lucrările reuşite ale elevului.
• Se pot atribui culori fiecărei teme, utilizând mape de diferite culori şi căsuţe de culori
corespunzătoare pe copertele manualelor şi ale materialelor didactice.
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Să urmărească dacă elevul aranjează corect hârtiile în mapele potrivite sau în locul
potrivit din caiet.
Să încurajeze elevul să-şi asume responsabilitatea pentru comportamentul său.
Dacă este necesară aplicarea de sancţiuni, să fie aplicate imediat, având grijă ca
întărirea să fie logică cu caracter de reabilitare
Să ceară întregii clase să-şi verifice, în fiecare vineri după amiază, dacă au toate
rechizitele şcolare de care au nevoie. Poate fi elaborată o listă de verificare pe care să
o poată utiliza întreaga clasă.
Să verifice ca totul să fie scris într-un caiet de teme. La sfârşitul fiecărei zile cadrul
didactic va semna caietul și va cere părinţilor să semneze caietul după ce elevul îşi
face temele.
Va ruga elevul să verifice înainte de a merge acasă, dacă toate cărţile şi rechizitele
şcolare sunt aranjate în geantă. Va solicita părinţilor să verifice, dimineaţa, înainte ca
elevul să plece la şcoală, dacă acesta şi-a pus totul în geantă.
Va cere elevului şi va urmări zilnic să-şi facă ordine pe masă şi să-şi aranjeze
lucrurile.
Va elabora împreună cu elevul un program de autoobservare. De exemplu, la fiecare
cinci minute elevul va înregistra ce face la acel moment (ascultă, vorbeşte, visează,
lucrează, se joacă etc.).
Va urmări ca elevul să asculte şi să urmeze instrucţiunile.
Va încuraja elevul să verbalizeze metodele de îndeplinire a sarcinilor.
BIBLIOGRAFIE
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, Editura Medicală CALLISTO, 2016
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3. Vrăşmaş, E., Consilierea copilului cu dificultăţi de învăţare, suport curs – Universitatea din
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ȊNŢELEGEREA COPILULUI CU ADHD SAU CE-I DE FĂCUT ACASĂ?
BECHIŞ BILCHIS, profesor învăţământ primar
Şcoala Gimnazială “Lucian Grigorescu” Medgidia

Atunci când diagnosticul de Tulburare hiperactivă cu deficit de
atenție, ADHD (acronimul locuțiunii din engleză Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i
s-a pus unui copil, părinţii acestuia se află probabil la capătul puterilor de a face faţă
comportamentului său. Din experienţa didactică a lucrului cu copii cu ADHD, am considerat
că este foarte importantă comunicarea şi relaţia cu părinţii acestor copii. După ce aceştia au
primit unele informaţii de la medic sau ceilalţi specialişti, împreună am căutat să adaptăm
demersul didactic, pentru a veni în sprijinul nevoilor copiilor cu ADHD. Am sugerat
părinţilor, în urma unor întâlniri şi dezbateri pe această temă, să pună mai multe întrebări care
vizau tulburarea respectivă. Răspunsurile la unele întrebări au fost formulate cu ajutorul
psihologului şcolar, pe care l-am invitat, ulterior, în cadrul mai multor sesiuni.
Ȋn urma informaţiilor primite şi stabilirii unor reguli clare, legate de ceea ce ar trebui
să facă părinţii acasă, atitudinea părinţilor s-a schimbat şi mă refer, nu numai la cei care au
copii cu ADHD, ci şi la restul părinţilor, deranjaţi, deseori, de comportamentul neadecvat al
acestor copii în timpul orelor de curs.
Cu ajutorul psihologului şcolar, le-am explicat, în cadrul lectoratelor cu părinţii, că
acest diagnostic solicită, din partea oricărui părinte eforturi deosebite în a înţelege
comportamentul copilului şi în a-l accelpta ca atare. Ȋn urma mai multor întâniri, părinţii au
înţeles cât de solicitant este pentru un părintele copilului cu ADHD să gestioneze toate
situaţiile legate de disfuncţionalităţi în comportamentul copilului diagnosticat cu această
tulburare.
Sesiunile s-au dovedit a fi adevărate exerciţii de comunicare sinceră, prezenţa
psihologului şcolar contribuind, în mare măsură la precizarea unor aspecte importante în
descrierea şi înţelegerea unor comportamente specifice acestei tulburări.
Participanţii au înţeles că stânjeneala, teama, dezamăgirea părinţilor copilului cu
ADHD, pot fi deseori accentuate de către cei din jurul acestuia. Dezamăgirea părinţilor,
provocată de boala copilului lor, poate fi un sentiment distructiv. Viaţa socio-profesională a
copilului va fi mereu afectată de impulsivitatea, lipsa de concentrare şi hiperactivitatea lui.
Părinţii trebuie ajutaţi să înţeleagă aceste lucruri, pentru a nu-l for să facă ceva ce nu este
capabil. Dacă un copil cu ADHD va fi considerat un copil “problematic”, el va continua să
aibă tulburări de comportament, autorespectul lui scăzând foarte mult. Autorespectul
părinţilor, ca si cel al copilului cu ADHD poate scădea vertiginos. Intensitatea scăderii
autorespectului depinde de durata luptei dusă individual în încercarea de a face faţă
dificultăţilor copilului lor.
Ce-i de făcut acasă pentru schimbarea comportamentului?
- Modificarea comportamentului: este de fapt un instrument psihologic, folosit pentru
schimbarea tiparelor existente ale comportării unei persoane şi pentru a o ajuta să înveţe noi
tipuri comportamentale, pozitive. Ȋn cazul copiilor cu ADHD, modificarea comportamentului
este folosită cu precădere pentru ameliorarea concentrării şi controlul hiperactivităţii lor.
- Acord între părinţi: este de maximă importanţă să existe un accord între părinţi în
privinţa modului de abordare a problemei copilului. Dacă copilul primeste “mesaje”diferite de
la fiecare părinte, nu numai că nu se va înregistra o amelioarare, ci, dimpotrivă, situaţia se va
deteriora rapid. Fiind în încurcătură, un copil vioi va învăţa rapid cum să tragă foloase de pe
urma diferitelor situaţii. Ambii părinţi trebuie să înţeleagă exact care sunt obiectivele. Ei
trebuie să fie de acord, de asemenea, cu modalitatea de realizare a fiecărui obiectiv, urmând
perseverent drumul stabilit.
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- Importanţa rutinei: rutina are o importanţă capitală. Cunoaşterea exactă a ceea ce se
petrece contribuie mult la focalizarea minţii copilului. Copiii a căror problemă principală
constă în incapacitatea de concentrare vor învăţa treptat structura fundamentală a unei zile,
dacă aceasta este ferm stabilită şi menţinută. Acest proces trebuie început cu paşi mici, uşori.
La unii copii, tehnicile de relaxare pot constitui o componentă valoroasă a rutinei orei de
culcare - de exemplu, angrenarea copilului în exerciţii de respiraţie lentă şi profundă l-ar putea
ajuta să se odihnească după activităţile din timpul zilei. Tehnicile de focalizare pot fi, de
asemenea, utile pentru culcare. Copilul trebuie să înveţe treptat să facă singur aceste exerciţii
pentru a-l ajuta şi mai târziu în viaţă în situaţiile stresante.
- Aprecierea aptitudinilor copilului: aprecierea corectă a părţilor bune şi a celor slabe
ale copilului constituie un aspect fundamental al încercării de a schimba comportarea lui.
Uneori, părinţii pot avea dificultăţi în cunoaşterea aptitudinilor copilului, mai ales dacă acesta
excelează într-o activitate care este în afara propriilor lor interese şi aşteptări. Focalizarea
celor mai bune aptitudini ale copilului îi asigură reuşita în viaţă în anumite domenii.
- Exerciţiile fizice: constituie un element important în ameliorarea comportamentului
unui copil hiperactiv. Tipurile de exerciţii trebuie alese cu mare grijă, copilul putând fi
îndemnat să practice sporturi individuale, precum: judo, artele marţiale, dansul, înotul, toate
sub supravegherea adultilor.
- Asigurarea unei posibilităţi de evadare: o „cale de evadare” poate fi foarte liniştitoare
pentru un copil cu ADHD. Aceasta se poate întruchipa într-un spaţiu, cum ar fi propria sa
camera, unde copilul să fie singur, să se reculeagă, fără să se simtă în permanenţă urmărit de
un adult care îi apreciază comportarea.
- Un singur lucru deodată: părinţii trebuie să înveţe să se concentreze numai asupra
unui singur aspect din comportarea inacceptabilă a copilului lor. Nu sunt şanse ca toate
tipurile de comportare rea să fie “vindecate”. Pot trece multe săptămâni până să se observe
vreun success palpabil. Nu trebuie omisă niciodată lauda şi recompensa (oricât de mică)
pentru o reuşită. Nu este o mituire, ci un mijloc de a-i arăta mulţumirea şi angajamentul că vă
veţi ajuta copilul să depăşească greutăţile întâmpinate din cauza ADHD.
- Ȋncurajarea prieteniilor: prietenia este importantă pentru toţi copiii. Copilul afectat de
ADHD foarte greu îşi poate face prieteni, ceilalţi copii cunoscându-i comportarea impulsivă şi
hiperactivă. Părinţii îl pot ajuta, în aceste situaţii, invitând acasă un alt copil, după terminarea
programului şcolar.
- Ȋncurajarea copilului: copilul trebuie răsplătit fără rezerve pentru orice reuşită, cât de
mică. Fără a ignora şi tolera greşelile, ele trebuie minimalizate, spunându-i-se că data viitoare
va reuşi mai bine. Aceasta poate fi o sarcină nu tocmai uşoară pentru părinţi când progresul
este atât de lent.
Părinţii au înţeles că nu e uşor să te descurci cu un copil cu ADHD. Pe măsură ce vor
trece săptămâni şi luni de zile părinţii îşi vor forma noi deprinderi în tratarea eventualelor
situaţii dificile. O dată cu ameliorarea comportării copilului se va îmbunătăţi atât viaţa de
acasă, cât şi cea de la şcoală. Este esenţial ca părinţii să rămână încrezători într-un rezultat
final favorabil al situaţiei copilului lor, în ciuda eşecurilor temporare ale tratamentulului.
Bibliografie:
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REZUMAT:
Atunci când diagnosticul de Tulburare hiperactivă cu deficit de
atenție, ADHD (acronimul locuțiunii din engleză Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i
s-a pus unui copil, părinţii acestuia se află probabil la capătul puterilor de a face faţă
comportamentului său. Din experienţa didactică a lucrului cu copii cu ADHD, am considerat
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că este foarte importantă comunicarea şi relaţia cu părinţii acestor copii. După ce aceştia au
primit unele informaţii de la medic sau ceilalţi specialişti, împreună am căutat să adaptăm
demersul didactic, pentru a veni în sprijinul nevoilor copiilor cu ADHD. Am sugerat
părinţilor, în urma unor întâlniri şi dezbateri pe această temă, să pună mai multe întrebări care
vizau tulburarea respectivă. Răspunsurile la unele întrebări au fost formulate cu ajutorul
psihologului şcolar, pe care l-am invitat, ulterior, în cadrul mai multor sesiuni.
Sesiunile s-au dovedit a fi adevărate exerciţii de comunicare sinceră, prezenţa
psihologului şcolar contribuind, în mare măsură la precizarea unor aspecte importante în
descrierea şi înţelegerea unor comportamente specifice acestei tulburări.
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INTEGRAREA SOCIALĂ A PREȘCOLARULUI
Prof. BÎȚĂ Coca Delia
Prof. Agapie Daniela
Grădinița cu P.P. Perluțele mării, Constanța

REZUMAT
Preșcolaritatea aduce schimbări în viața copilului în plan relațional, solicitările ivite
odată cu intrarea copilului în gradiniță, antrenează după ele interacțiuni cu alte personae, cu
alte moduri de simțire, gândire și acțiune care pot afecta superficial sau profund
comportamentele, modifică atitudinile, apar fenomene ca: imitarea, contagiunea, cooperarea,
conflictele, stările de entuziasm sau apatie colectivă, stări tensionale sau destinse.
Grupa de preșcolari necesită o studiere mai atentă, fiind importantă cunoașterea
dimensiunilor psihosociale ale grupei de preșcolari, ca grup social, pentru că ele prefigurează
dimensiunile viitoarei clase de școlari care, tot din perspectivele psihopedagogiei sociale,
poate fi analizată ca grup social.
Primul grup prin care trece copilul este cel familial, apoi, cunoaște și se va integra în
grupurile de joacă, în grupurile educaționale, în grupurile de prieteni și mai târziu, în grupurile
de muncă.
În gradiniță, relația instructiv-educativă se constituie în contextul unei rețele complexe și
dinamice de atitudini și relații reciproce între educatoare și copii, între copil și grupa de copii,
precum și între copiii aceleași grupe.
Pe lânga activitatea didactică, educatoarea desfașoară și alte activități care îi stimulează pe
copii (îi laudă, le acordă recompense); creează condiții ca ei să se comporte într-un anumit fel
(influiențează mediul ambiant, le cere sa fie politicoși cu adultii și cu colegii, să salute, să
ajute la distribuirea materialelor pentru joc sau activități, să răspundă la telefon, să facă ordine
la locul de joacă); le creează un climat psihosocial care influiențează favorabil sau defavorabil
acțiunile copiilor.
Intervenția educatoarei în dirijarea acestor fenomene se poate concretiza în constituirea
grupelor de copii atunci când desfășoară activitatea pe grupe, în alegerea liderilor răspunzători
de îndeplinirea unor sarcini concrete, în investigarea copiilor cu roluri și alternarea acestora la
nivelul grupei de preșcolari.
La rândul lor, copiii, pe lânga dobândirea de noi cunoștințe, priceperi și deprinderi,
îndeplinesc anumite sarcini sociale, ajută la distribuirea materialelor, își aleg partenerii
preferați de joc, cooperează, au inițiative, intră în competiție, resping pe cei care îi deranjează,
generează conflicte sau intervin în aplanarea lor, se bucură împreună, se supară, se ceartă,
plâng uneori.
Aceste activități și tipuri de relații apărute în grupa de preșcolari implică interacțiuni cu
alte persoane, determină apariția unor fenomene psiho-sociale, cum sunt cele de competiție,
de simpatie sau de antipatie, de conflict, de imitație, de voință și acțiune colectivă, de
entuziasm sau apatie colectivă, fenomene tensionale sau destinse, apare spiritul de grup.
La vârsta preșcolară, copilul își petrece o parte a timpului, trăiește și acționează într-o
colectivitate, are emoții și sentimente pozitive sau negative față de ceilalți copii, față de
educatoare sau față de personalul din unitate.
Repartizarea într-o anumita grupă a copilului la gradiniță este o decizie importantă,
deoarece trebuie să cunoaștem tipul de interacțiune care îl securizează pe copil (și care este
reprezentat de tipul de relație pe care copilul l-a stabilit cu părinții săi), care îi potențează
dezvoltarea integrală, care corespunde individualității sale. Acestea ne vor ajuta să alegem cea
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mai bună variantă pentru copil și familia sa, copilul având nevoie de o relație afectivă cu un
adult care să-i poată răspunde la fel ca părinții la nevoile sale.
Datorită momentelor de interacțiune foarte încărcate de afecte la care suntem martori sau
la care participăm în mod direct (separarea de părinți, coșmarurile din timpul somnului de
după-amiază, momentele de igienă ale copilului), este foarte important să se producă un
transfer afectiv dinspre copil spre noi în calitate de educatori. Copilul se liniștește în prezența
noastră, ne caută cu privirea atunci când își ține părintele de mână și vine spre grădiniță, ne
povestește ce a făcut acasă. În acest fel, pentru copil putem deveni persoana de referință din
punct de vedere afectiv.
În grupa de preșcolari apar și se manifestă spontan sentimente de atracție sau de
respingere, de simpatie sau de antipatie, de acceptare sau de neacceptare a celor cu care vin în
contact. Aceste interrelații socio-afective nu pot fi separate de celelalte interrelații care se
stabilesc într-un grup, cum ar fi interrelațiile de cooperare, de competiție, de comunicare, se
poate doar evidenția faptul că interrelațiile socio-afective au o importanță deosebită în
desfășurarea activității instructiv-educative din grădiniță.
Investigând relațiile interpersonale din grupa de copii preșcolari ne putem da seama dacă
aceasta este constituită și funcționează după criterii afective, preferențial, dacă în interiorul lui
există un climat cald, apropiat, de simpatie reciprocă între membrii componenți, sau
dimpotrivă, există relații conflictuale, tensionale.
În grădiniță copiii învață “socializarea” prin comunicarea și interacțiunea cu ceilalți colegi
de grupă - grupul de covârstnici.
Copiii leagă prietenii prin aceste contacte, află despre interesele și preferințele pentru
anumite activități (de exemplu, unii copii desenează, pictează, alții încep să cânte la un
instrument, alții sunt “povestitori”, altora le place să creeze colaje, să vizioneze desene
animate, să inventeze poezii, iar alții sunt “campioni” la practicarea unui sport sau le place să
observe natura) se cunosc, iar bunele relații, starea de bine dintre ei, reprezintă o condiție
facilitatoare pentru socializare-învățare și dezvoltare.
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PLAN DE INTERVENȚIE LA NIVELUL PĂRINȚILOR AI CĂROR
COPII AU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE, PENTRU ASIMILAREA
UNOR STRATEGII ADAPTATIVE ȘI MANAGEMENTUL FURIEI
Virginia Camaraș
CJRAE Constanța

Există o serie de mecanisme de coping ale părinților ai căror copii au cerințe educative
speciale, strategii conştiente de ajustare (cognitive şi comportamentale) elaborate pentru a
face tolerabilă tensiunea interioară (stresul psihic) indusă de o situaţie stresantă și avem trei
tipuri de ajustări în funcţie de centrarea părintelui pe problema apărută (legată de propriul
copil cu CES) sau pe emoţia generată de problema respectivă: 1. „Coping” (ajustare) centrat
pe problemă („coping” vigilent) – evaluarea pe plan mental a unor posibilităţi avute la
îndemână de subiect, în cazul stresurilor reversibile; subiectul se bazează pe experienţe
anterioare pozitive, contează pe suportul social, solicită informaţii şi caută mijloace,
elaborează un plan de acţiune; 2. „Coping” (ajustare) centrat pe emoţii („coping” evitant),
generat de situaţiile fără ieşire, ireparabile, având rol pozitiv în măsura în care nu depăşeşte o
limită de timp ; 3. Este o strategie „pasivă”, de uitare, evitând confruntarea cu duritatea
problemei şi cu soluţionarea acesteia.
Părinții participanți (35 din cadrul Liceului Tehnologic Ioan .N. Roman Constanța) la
evaluarea inițială cu Chestionarul CERQ s-au dovedit că apelează la mecanisme de apărare
(de coping) cum ar fi: negarea, resemnarea, fatalismul, agresivitatea; Constatăm că
reevaluarea problemei ca mecanism de coping pentru părinții chestionați duce la reducerea
diferenţei între gradul de ameninţare şi propriile resurse (aşa cum sunt acestea resimţite de
părinte), ceea ce duce la perceperea într-o manieră pozitivă a situaţiei („reinterpretare
pozitivă”). Un număr de 7 părinți au fost incluși pe baza acordului personal într-un program
de intervenție ce a cuprins 5 întâlniri de aproximativ 2 ore, cu următorul program de activități,
timp de 3 luni, octombrie-decembrie 2018.
Planul de intervenție:
1. Activităţi de grup cu părinții constând în două întâlniri de câte două ore (atât în
modulul terapeutic-după caz, cât şi în grupurile de lucru), prin care am urmărit:
autocunoaşterea prin interrelaţionare cu ceilalţi părinți având copii cu CES,
dezvoltarea şi schimbarea atitudinilor şi comportamentului față de situațiile stresante
cu care se confruntă în viața școlară alături de copii lor diagnosticați cu CES,
exersarea deprinderilor nou-formate de rezolvare a conflictelor în manieră
echilibrantă. Părinții au avut ca sarcini să se creeze atmosfera propice împărtăşirii
experienţelor şi să se profite de ideile transmise de ceilalţi, să se înlesnească
comparaţia socială între membrii grupului, să se stimuleze coeziunea între participanţi,
să se încurajeze autocunoaşterea prin exprimarea gândurilor, sentimentelor şi
emoţiilor, să intensifice asumarea responsabilităţilor şi să, îmbunătăţească autocritica,
să se îmbunătăţească abilităţile de comunicare şi ascultare activă, să motiveze
sinceritatea.
2. Activităţi în regim individual cuprinzând două ședințe de câte două ore de consiliere
individuală cu părintele solicitant și intervenţia este completată de activitatea în regim
individual cu părinții care aveau nevoi în această direcție, în ce privește asistarea
psihologică (consiliere, evaluare periodică), asistare socială (consiliere, demersuri
către instituţiile abilitate.
3.

Activitate de grup cu părinții numită „Atelier de teatru”( o întâlnire de 3 ore), în care
se practică exprimarea diferitelor emoţii, managementul furiei prin interpretarea de
diverse roluri alese sau impuse de grup. Fiecare participant trebuie să încerce să
simuleze cât mai bine posibil emoţiile rolurilor/personajelor pe care le interpretează.
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4. Vizionarea unor înregistrări selective ale momentelor din timpul orelor, a
comportamentului elevilor cu CES ai căror părinți sunt în grupul de lucru, cu acordul
acestora, în scopul găsirii unor soluții în grup bazate pe experiența de relaționare pe
care o au cu propriul copil până la nivelul de învățământ la care se află aceștia.
5. Activităţile de timp liber şi de recreere în comun părinți, elevi, consilier școlar, cu
scopul socializării și dezvoltării interrelaționale a elevilor cu CES, dar și a părinților
acestora ( Microrezervația Delfnariu, cu ședințe de cățărie individuale, în grup).
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PROBLEMATICA INTEGRĂRII COPIILOR CU CES ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ
Prof. Marinela Carastoian
Școala Gimnazială nr. 29 ,,Mihai Viteazul” Constanța
MOTO: ”Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista
când ei vor fi mari: şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm
cum să se adapteze.” (Maria Montessori)
Problematica educației copiilor cu CES a devenit în ultimele două decenii o adevărată
provocare pentru noi toți. Școala incluzivă implică cu certitudine ideea de schimbare –
reformă a școlii și societății în ansamblu, cu scopul de a răspunde dezideratului societății
viitorului “o societate pentru toți” care să răspundă mai bine prin co-educație nevoilor,
potențialului și aspirațiilor tuturor copiilor, inclusiv al celor deosebit de dotați și/ sau talentați,
al celor ce fac față în prezent în școala obișnuită, al celor cuprinși în școli speciale separate.
Acceptarea în plan teoretic și realizarea treptată a școlii incluzive devine atât o problemă de
concepție și decizie politică cât și o chestiune de strategie și acțiune coerentă în plan
pedagogic, de organizare și dezvoltare a sistemelor și structurilor de sprijin a educației
speciale integrate.
Așadar, schimbarea politicii școlare este o condiție sine-qua-non în condițiile în care ne
dorim cu adevărat primirea și integrarea copiilor speciali în școlile de masa.
Următorul pas este de a pune bazele unui demers educativ individualizat care să țină cont de
unicitatea fiecărui copil în parte, așa cum propune A. Roșan în figura de mai jos:

Elaborarea unui curriculum flexibil și ușor de adaptat cerințelor educative ale fiecărui elev în
parte are la bază o serie de argumente, cum ar fi:
- respectarea dreptului fiecărui copil la educație, pe măsura potențialului și capacităților sale;
- formarea la copilul cu deficiențe a unui registru comportamental adecvat care sa permită
adaptarea și integrarea sa socială;
-asigurarea legăturii cu faptele reale de viață și familiarizarea cu o serie de obișnuințe privind
activitățile de utilitate practică și de timp liber;
- dezvoltarea capacităților necesare pentru rezolvarea independentă (în limitele permise de
gradul deficienței) a problemelor cotidiene.
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Școlile din România sunt dispuse să acorde atenția cuvenită acestor provocări? Avem resurse
și profesori pregătiți care să adapteze mediul școlar la noile provocări ridicate de incluziunea
copiilor cu CES în școlile de masă? Există un număr optim de elevi în clasă, astfel încât să se
reușească individualizarea educației și acordarea atenției tuturor copiilor, în funcție de nevoile
pe care le au?
Bibliografie
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Goffman, E., Viața cotidiană ca spectacol, Editura Comunicare, București, 2007
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Particularitățile evaluării achizițiilor școlare ale elevilor cu CES
Colniceanu Ana
Profesor-psiholog CJRAE Constanța-Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu”
Medgidia
Evaluarea elevilor cu CES este reglementată de legile aflate în vigoare: OMEN
5805/2016, OMECTS 5.573/2011, OMEN 3124/2017.
Indiferent de metoda de evaluare pe care o alegem pentru evaluarea elevilor cu CES
trebuie să ținem cont de câteva repere astfel:
 Aşezaţi elevii cu CES în primele bănci, aproape de cadrul didactic! Un elev care este
aşezat în ultimul rând are mult mai mulţi stimuli perturbatori în câmpul vizual şi va
avea mai multe comportamente perturbatoare.
 Înainte de formularea instrucţiunii, asiguraţi-vă de atenţia copilului! Mențineți
contactul vizual pe toată perioada prezentării sarcinii de lucru!
 Asigurați-vă că sunteți ascultat și că sarcina a fost înțeleasă! Pentru a ﬁ mai bine
receptată, oferiţi aceeaşi instrucţiune în mai multe feluri! Acest lucru nu înseamnă
repetarea ei, ci exprimarea instrucţiunii, oferirea de indici de comportament,
veriﬁcarea dacă elevul a înţeles instrucţiunea.
 Daţi elevilor sarcini scurte și fragmentate! Cel mai eﬁcient este să prezentaţi
instrucţiunile pe secvenţe mici de comportament. Prezentați itemii testului sau
probelor de evaluare pe rând și doar după ce cel prezentat a fost efectuat.
 Recompensaţi elevul pentru realizare! Dacă itemul/comportamentul/ sarcina de lucru
este realizat/ă, lăudaţi-l verbal „Bravo, foarte bine!,” sau prin gesturi aprobatoare.
 Folosiți materiale vizuale/ auditive/kinestezice!
 Dacă elevul are ADHD creați un context în care să se poată mișca ordonat! De
exemplu să vă aducă la catedră fișa pe care a lucrat-o și să o ia pe următoarea. Atenție
fiecare fișă va conține un singur item sau sarcină de lucru!
 Utilizați itemi cu propoziții lacunare sau de asociere si indicați răspunsurile subliniind
soluțiile corecte cu aceeaşi culoare (markere evidențiatoare, culori simple, post-it-uri
sau tehnoredactare color)!
 Solicitați doar recunoașterea informațiilor! Sunt excluși itemii care presupun
reproducerea unor texte sau formule.
 Reduceți numărul itemilor, precum și dificultatea acestora și măriți timpul de lucru!
 Nu aruncați niciodată fișele lucrate de către elevi sau modelele de teste pe care le-ați
creat! Le puteți folosi pentru a justifica faptul că lucrați diferențiat și vă puteți inspira
pe viitor sau vă puteți simplifica munca. Puteți folosi fișele create pentru elevii cu
CES și în lucrul cu ceilalți elevi într-un moment de fixare sau de recapitulare a
cunoștințelor. Chiar dacă dumneavoastră vi se vor părea prea ușoare, ei le vor rezolva
cu bucurie.
 Dacă solicitați realizarea unui portofoliu este recomandat să conțină puține fișe.
Trebuie să scrieți într-un carnețel toate etapele pe care le are de parcurs încă de la
achiziționarea dosarului și a foliilor. Fiecare pas va fi scris pe o foaie separată, astfel
încât, după finalizarea lui, să poată întoarce pagina pentru a putea trece la pasul
următor. Nu uitați să menționați termenul limită de efectuare al fiecărei etape și să
verificați la fiecare oră de curs stadiul de lucru. Identificați și un coleg de clasă care lar putea ajuta sau solicitați ajutorul familiei!
 Aveți încredere în tactul dumneavoastră pedagogic și în elevii dumneavoastră! Ei vă
vor ghida să alegeți metoda cea mai potrivită.
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EXEMPLE DE ITEMI PENTRU TESTELE DE EVALUARE ALE ELEVILOR CU CES
(exemple de adaptare curriculară)
1. Psihologia studiază următoarele procese psihice: senzaţia, memoria, imaginaţia, motivaţia,
percepţia, reprezentarea, gândirea, voinţa, afectivitatea. Identificați procesele psihice
cognitive senzoriale.
Procesele psihice cognitive senzoriale sunt:…………………………………………………….
2. Realizaţi asocierea corectă între coloanele de mai jos:
1. SENZAŢIILE
A. sunt procesele psihice cognitive senzoriale care arată toate
insușirile obiectelor sau fenomenelor.
2. PERCEPŢIILE
B. sunt procesele psihice cognitive senzoriale care arată o
singură insușire a obiectelor sau fenomenelor.
3. REPREZENTĂRILE
C. sunt procesele psihice cognitive senzoriale care arată doar
insușirile semnificative (importante) ale obiectelor sau
fenomenelor.
3. Completaţi spaţiile punctate cu următoarele cuvinte: auditive, olfactive, cutanate, vizuale,
gustative, istorice, literare, geografice.
1) Nasul este organul de simţ pentru senzaţiile..................................................................
2) Urechea este organul de simţ pentru senzaţiile..............................................................
3) Ochiul este organul de simţ pentru senzaţiile................................................................
4) Pielea este organul de simţ pentru senzaţiile.................................................................
5) Limba este organul de simţ pentru senzaţiile................................................................
6) Hărțile care arată granițele țărilor și formele de relief sunt reprezentări………….......
7) Poeziile și poveștile sunt reprezentări…………………………………………….........
8) Tablourile și hărțile cu scene din războaie sunt reprezentări…………………………..
Bibliografie:
-Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 3124/2017 care reglementează
procedurile de evaluare adecvate pentru depistarea tulburărilor de învățare (dislexie, disgrafie și
discalculie) ale elevilor, precum și tipul de intervenție pentru asigurarea învățării individualizate și
personalizate în cazul acestora;
-ADHD – informatii practice. Brosura pentru cadre didactice si consilieri scolari, Centrul National de
Sanatate Mintala si Lupta Antidrog
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Laboratorul Magic – incluziunea copiilor cu tulburări de procesare
senzorială Prof.Pompilia Cosma/ Prof.Elena Cabuz
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța

Lumea înconjurătoare, ca și contactul cu propriul nostru corp, sunt simțite, înțelese și
„trăite” începând cu un nivel bazal, circumscris simțurilor. Este un nivel concret și intuitiv
de cunoaștere, princeps, fără de care nici o altă formă de înțelegere, fie ea abstractă sau
emoțională nu ar fi posibilă. Pentru o persoană obișnuită, această prelucrare și înțelegere a
lumii este firească, de la sine, deoarece creierul găsește suficiente stimulările din mediul
extern/intern.
Însă, pentru majoritatea copiilor cu tulburare de spectru autist această cunoaștere este
perturbată chiar de la acest nivel senzorial, bazal. Cei mai mulți prezintă o serie de
dezechilibre senzoriale, pe diverse canale de procesare, care îi împiedică să funcționeze
adaptativ și să dea un răspuns adecvat solicitărilor mediului extern/intern. Astfel, în căutarea
lor alertă, ei încearcă din răsputeri să realizeze o „homeostazie senzorială”, un echilibru care
să le aducă starea de confort fiziologic și deci, o stare de liniște, așa cum cei mai mulți dintre
noi o dobândim în mod firesc. Ceea ce noi sesizam ca fluturat din mânuțe, băgat tot felul de
obiecte în gură, autoagresivitate etc., sunt de cele mai multe ori astfel de încercări.
Potrivit Sensory Integration International (SII), o corporație non-profit preocupată de
impactul problemelor de integrare senzoriala în viața oamenilor, câteva dintre semnele
tulburarii de integrare senzorială sunt urmatoarele: hipersensibilitate la atingeri, mișcări,
imagini sau sunete, dificultăți specifice de învățare/ performanțe academice slabe, dificultăți
în a face transferul de la o situație la alta, dificultăți în a învăța noi mișcări, întârzieri în
exprimare, discurs verbal sau abilități motorii, incapacitate de a se auto-calma, conștiință de
sine/vigilență corporală scazute.
Acest laborator își propune, prin activitățile desfășurate, să combine exercițiile și
jocurile de mișcare cu experiențele de explorare senzorială a mediului, urmărind
realizarea echilibrul dintre solicitările intelectuale pretinse copilului în cadrul programului
zilnic de activități, și recreerea necesară particularităților de vârstă.
Integrarea senzorială este un proces înnăscut și se referă la integrarea și interpretarea
stimulării senzoriale din mediul înconjurător de către creier. Integrarea senzorială este
importantă deoarece oferă un fundament important pentru mai târziu, pentru învățarea
complexă și comportament.
În timp ce procesul integrării senzoriale se petrece automat și fără eforturi pentru
majoritatea copiilor, unii copii pot manifesta hipostimulare (reacționează cu dificultate,
neadecvat, la stimulii din mediu) sau hiperstimulare senzorială (gestionează stimulii cu
dificultate, simțindu-se copleșiți).
Programul de activități este dezvoltat astfel încât să preîntampine nevoile ce țin de
integrarea senzorială și explorarea activă a mediului înconjurător. Toate activitățile au o
componentă care ține de stimularea receptorilor (auditiv, visual, olfactiv, gustative, tactil,
vestibular si proprioceptiv), în vederea operării și inegrării acestor informații într-o manieră
adecvată.
Metodele de dezvoltare ale abilităților motorii urmăresc dezvoltarea motricității
generale și a celei fine, mulți copii având dificultăți în această arie. Chiar dacă este foarte
important ca toate aceste abilități să fie antrenate, abordarea integrării senzoriale este vitală în
tratarea tulburărilor de integrare senzorială.
Prin activitățile propuse dorim să stimulăm formarea de abilități cum ar fi dezvoltarea
senzorială (auz, vaz, gust, miros și atingere), coordonarea oculo-motorie, înțelegerea relației
cauza-efect, dezvoltarea limbajului, controlul asupra mediului și relaxarea, lucrand la început
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pe miros , muzica, atingeri și gusturi, ajungând să promovam activitatea intelectuală și să
încurajăm relaxarea în timpul stimulării simțurilor copiilor.
În continuare vom prezenta o parte din activitățile desfășurate în cadrul Laboratorului:
 Suflăm și facem spumă
Într-un castron se pune spumă de baie cu puțină apă. Se ia un pahar de unică folosință,
se înțeapă (cât să intre un pai). Paharul este acoperit de un șervețel umed și prins cu un elastic
colorat. Se introduce paharul în castonul cu spumă, se scutură și apoi copilul suflă.
 Ne jucăm cu bilele umede
Bilele se explorează, senzația fiind una de răceală. Apoi se pot realiza jocuri de sortare
culori, mărimi. De asemenea, se pot ascunde în bile diferite obiecte.

 Creioane topite
Pe o foaie se lipesc creioane cerate de diferite culori. Se pot face diverse modele. Apoi se
ia un feon și se pune deasupra creioanelor. Acestea se topesc și se crează un efect vizual
deosebit.
 Lava
Într-o sticlă transparentă de jumătate de litru se pune apă și ulei. Se amestecă, elevii
observă faptul că cele două lichide nu se amestecă. Apoi se pun câteva picături de colorant
alimentar și se observă cum acesta trece prin ulei și cade în apă. La final se bagă în sticlă o
pastilă efervescentă.
 Curcubeu în lapte
Într-o farfurie se pune lapte și câteva picături de colorant, diferite culori. Apoi, pe un
bețișor de urechi se pune detergent de vase și se introduce în lapte.
 Bomboane colorate
Într-o farfurie, în care este puțină apă, se pun bomboane M&M de mai multe culori. Se
observă cum apa se colorează.
 Lichide care nu se amestecă
Într-un pahar sau într-o sticlă se pun pe rând următoarele lichide: miere, detergent de
vase, apă, ulei spirt. Acestea nu se amestecă.
Scopul activităților constă în stimularea și integrarea senzorială a elevilor prin
desfășurarea unor activități sub formă de experimente, în cadrul cărora aceștia vor intra în
contact cu diferite materiale, care vor acționa asupra analizatorilor lor.





Bibliografie:
Exkorrn Siff K., 2010, „Să înţelegem autismul”, Ed. Aramis, Bucureşti
Peeters, T., 2009, „Autismul. Teorie și intervenție educațională”, Ed.Polirom,
http://www.copilul.ro/
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Jocuri pentru copiii hiperactivi
Eugenia Dobromir
Școala Gimnazială Nr. 10 ,, Mihail Koiciu” Constanța

În timpul jocurilor de relaxare ne întrebăm de multe ori cum procedăm cu acei copii care
sunt mai agitați și deranjează restul grupului. Unii copii simt nevoia de a-și exprima în
diferite moduri starea sau anxietatea atunci când se confruntă cu un lucru nou. Mulți râd, se
plimbă sau fac glume. În timpul jocului sunt favorizate activarea proceselor dinamice din
interiorul grupului. Sunt învățate anumite regului și recomandări care orientează
comportamentul participantului. Jocul este un spațiu în care se dobândește experiență alături
de alte persoane. Jocul îți facilitează cunoașterea de sine și a celorlalți.
Exemple de jocuri
Balonul
Scopul: aducerea copilului la o stare de relaxare cu ajutorul expirației și inspirației.
Desfășurarea jocului
Fiecare copil devine un balon care se umflă și se dezumflă. Se alocă spațiul necesar fiecărui
copil punându-l să întindă brațele orizontal fără să atingă vreun coleg.
Se explică jocul copiilor și se mimează mișcările.
Acum ne vom juca de-a balonul.
Încep prin a-ți explica jocul, Mă asculți și mă privești cu atenție. Apoi vom face jocul
împreună.
Sunteți atenți la mine!
În acest joc, vei fi un balon care se umflă și se dezumflă. Imaginază-ți că ai în mână o pompă
cu aer. Mimează că pompezi aer și te vei umfla ca un balon: îți vei umple plămânii cu aer
până când burta ta se va umfla și apoi întinzi brațele lateral.
Când îți voi spune, vei așeza mâinile pe burtă și vei lăsa aerul să iasă din balon. Vei expira
aerul încet și vei lăsa mâinile în jos, da-a lungul corpului tău. După câteva exersări, copiii pot
juca acest joc, în perechi.
Balansoarul
Scopul: copilul se relaxează prin imitarea mișcărilor unui balansoar.
Fiecare copil se leagănă imitând mișcările unui balansoar și apoi se preface că doarme.
Se alocă spațiu necesar fiecăriu copil pentru a putea alerga și a se întinde pe podea fără să se
atingă de ceilalți colegi.
Descrierea jocului
Încep prin a-ți explica jocul. Mă asculți și mă privești cu atenție. Apoi ne vom juca împreună.
În acest joc te transformi într-un balansoar și îți legeni corpul încet, imitând mișcările
acestuia. La un moment dat, când dorești, vei pretinde că te-a luat somnul și te vei opri din
legănat. Odată ce îți vei imagina starea de somn și va interveni relaxarea totală, un mic
fluturaș va veni și se va așeza pe umărul tău, ca să te trezești. Micul fluturaș îl voi imita eu cu
ajutorul mâinilor.
Scoicile
Scopul: copilul se aduce la o stare de liniște adoptând o poziție relaxantă. Se alocă spațiu
fiecărui copil pentru a se întinde pe podea fără să se atingă de ceilalți colegi.
Descrierea jocului
Acum ne vom juca de-a scoicile. Încep prin a-ți explica jocul. Mă asculți și mă privești cu
atenție. Apoi ne vom juca împreună.
Sunteți atenți la mine! Ne aflăm la mare, unde există o sirenă care caută perle rare. Pe sirenă o
cheamă Iris și își dorește să facă cel mai frumos colier din lume.
Vei imita o scoică cu ajutorul corpului tău. Cochilia ta poate fi rotundă, deci vei putea forma
un cerc folosindu-te de tot corpul. De asemenea, poate fi alungită, iar tu poți să-ți întinzi
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brațele și picioarele. Atunci când scoica este formată pe deplin și când vei fi complet
nemișcat, sirena va veni să te culeagă pentru a vedea dacă găsește înuntru o perlă.
Sirena voi fi eu. Îți voi pronunța numele, iar tu vei deschide cochilia încet și te ridici în liniște.
Când îți văd zâmbetul, voi ști că ai o perlă în tine. După aceea, te așezi în cerc lângă ceilalți
colegi. Astfel cu toții formați cel mai frumos colier din lume pentru sirena Iris. Când toate
perlele stau liniștite în cerc, colierul este gata. Ne luăm de mâini, ne legănăm precum valurile
mării și o așteptăm pe micuța sirenă în liniște pentru a-i dărui colierul.
Bibliografie
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MODALITĂŢI DE ȊMBUNĂTĂŢIRE A CAPACITĂŢILOR DE
PLANIFICARE ŞI DE ȊNVĂŢARE LA ELEVII CU ADHD
Durac Valentina, profesor psiholog,
CJRAE Constanţa – Colegiul Naţional „Kemal Ataturk”, Medgidia

Elevii cu ADHD pot întâmpina dificultăţi legate de managementul timpului,
organizarea lucrurilor, a materialelor şcolare şi a propriului spaţiu de lucru. Pentru ei este
indicat ca spaţiul de lucru să fie cât mai degajat cu putinţă, iar materialele, obiectele şcolare şi
cărţile să fie plasate într-un loc uşor accesibil. Este foarte important modul în care ştim să ne
pregătim un ambient favorabil studiului. De cele mai multe ori, acest spaţiu devine eficient în
măsura în care nu este încărcat şi îl alocăm desfăşurării cu preponderenţă activităţii
respective. În vederea creării obişnuinţei, a rutinei de lucru, este de preferat ca programului de
lucru şi destinaţia spaţiului respectiv să fie respectate.
Se ştie că în cazul elevului cu ADHD se înregistrează o oarecare slăbiciune în
reţinerea, notarea şi efectuarea sarcinilor/temelor pentru acasă. De abilităţile părinţilor şi
profesorilor depinde foarte mult măsura în care copilul va reuşi să îşi organizeze optim spaţiul
şi timpul de lucru de acasă sau de la şcoală. Dacă elevul este obişnuit cu respectarea unor
reguli în sala de clasă (personalizarea lucrurilor, utilizarea culorilor pentru diferenţierea
caietelor, manualelor, menţinerea ordinii în spaţiul de lucru, notarea temelor) îi va fi mai uşor
în respectarea acestora şi acasă.
Ȋn cadrul lectoratelor cu părinţii copiilor cu ADHD, am discutat şi prezentat o serie de
reguli de care trebuie să se ţină cont în managementul timpului, spaţiului şi învăţării. Pe
parcursul anului şcolar 2016-2017, am constatat o îmbunătăţire a capacităţilor de planificare şi
învăţare, în cazul celor 3 elevi cu ADHD din şcolile arondate (1 elev din ciclul primar, 2 elevi
din ciclul gimnazial). Voi reda, în cele ce urmează, o sinteză a acestor reguli:
Planificarea spaţiului de lucru
Ajuns în spaţiul său de lucru, este foarte important ca acesta să corespundă nevoilor
specifice unui copil cu ADHD: biroul să fie aşezat într-un loc luminos şi cât mai departe de
distractorii auditivi sau vizuali (fereastră, televizor, calculator); pe birou să se afle numai
materialele necesare pregătirii temei de geografie: caietele şi manualul de geografie,
harta/hărţile necesare, planiglobul, alte materiale (materiale auxiliare, atlas geografic, caiete
speciale, creioane colorate. Pentru a-l ajuta pe elevul cu ADHD să îşi gestioneze mai bine
timpul, este necesar ca în camera lui să se afle şi un ceas, dacă se poate personalizat. Ceasul
este foarte important în delimitarea timpului alocat pregătirii pentru fiecare disciplină, având
în vedere faptul că un copil cu ADHD nu dispune de capacitatea de a-şi organiza spaţiul şi
timpul, necesare pregătirii temelor.
Respectarea unui grafic de studiu:
Elevul cu ADHD trebuie obişnuit cu respectarea unui grafic (realizat la sugestia
profesorului), în funcţie de orarul săptămânal. Acest grafic trebuie să fie afişat în cameră, întrun loc vizibil. Pentru respectarea lui, elevul de 12 ani poate fi recompensat (utilizând metoda
punctelor bonus şi preschimbarea punctelor în acţiuni/obiecte preferate). Un stimul (situaţie)
dobândeşte capacitatea de a controla sau condiţiona un comportament pe baza asocierii lui cu
o serie de întăriri care au succedat comportamentul.
Pentru stimularea apariţiei unui comportament dezirabil, pentru întărirea
comportamentului de a se încadra în timpul de lucru, părintele/profesorul îi pot cere elevului
cu ADHD să estimeze timpul necesar pentru următoarele situaţii:
- rezolvarea unei sarcini (compararea timpului estimat cu cel real, căutând apoi să îl
îmbunătăţească);
- deplasarea pe jos, pe un traseu dinainte stabilit (aflat în apropierea locuinţei sale, cu
vizitarea câtorva obiective cunoscute).
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Verificarea estimării făcute de copilul cu ADHD şi optimizarea timpului necesar, sunt
modalităţi de creştere a încrederii copilului cu ADHD în capacităţile proprii de management
al timpului, modalităţi care pot fi extinse apoi şi în cazul încadrării în timpul alocat rezolvării
unei teme. Realizarea temelor în acelaşi spaţiu şi la aceleaşi intervale orare, sunt criterii foarte
importante în întărirea comportamentelor de studiu dezirabile.
Formarea deprinderilor de studiu:
Atât profesorul, cât şi părintele, pot întâmpina dificultăţi în formarea unor deprinderi
de studiu la copiii cu ADHD. Colaborarea lor cu alţi specialişti ajută într-o mare măsură
copilul cu ADHD să depăşească problemele legate de formarea unor deprinderi de studiu, şi a
unei rutine privind pregătirea temelor, în funcţie de specificul disciplinei respective, în cazul
nostru - geografia.
Profesorul/părintele poate propune elevului următoarea strategie de lucru, care
presupune la început monitorizarea copilului cu ADHD în respectarea următorilor paşi:
Pregătirea materialelor de lucru pentru disciplina geografie;
Aşezarea la masa de lucru, pentru începerea studiului (este foarte important să se
formeze obişnuinţa de a respecta programul orar);
Marcarea timpului de lucru (eventual estimarea timpului şi cronometrarea);
Parcurgerea lecţiei predate (a sintezei lecţiei) cu momente dese de fixare şi localizare
la hartă (afişată pe perete, vizibilă şi uşor de citit), utilizarea unor strategii adaptate stilului
propriu de învăţare (auditiv, vizual, kinestezic); folosirea simbolurilor (forme geometrice,
steguleţe, steluţe colorate) pentru marcarea locurilor importante pe hartă; oferirea posibilităţii
de a se putea mişca atunci când învaţă, de a repeta cu voce tare anumite informaţii, fără să fie
deranjat de celelalte persoane aflate în casă (părinţi, fraţi mai mici);
Realizarea unei înţelegeri părinte-copil pentru semnalizarea momentelor de agitaţie
sau neatenţie, prin desenarea unor simboluri (cercuri, pătrate, figurine) într-un spaţiu dinainte
stabilit de către el şi părinte, eventual în mijlocul unei coli A4 viu colorată; analizarea
semnelor marcate şi găsirea unor modalităţi de optimizare a ritmului şi timpului de studiu.
Întărirea unui comportament de studiu dezirabil se poate realiza şi prin acordarea de
carduri cu puncte (pentru situaţia în care copilul cu ADHD înregistrează progres şcolar) şi
negocierea cu părintele în vederea transformării punctelor obţinute în recompense (obiecte
dorite, acţiuni preferate). Spre deosebire de condiţionarea operantă, în care învăţarea este
rezultatul prelucrării informaţiei despre consecinţe (= întăriri, pedepse), în cazul condiţionării
pavloviene, învăţarea rezultă din prelucrarea informaţiei despre contingenţa stimulilor. În
primul caz învăţăm despre contingenţa consecinţelor cu un comportament, în al doilea, despre
contingenţa antecedentelor cu comportamentul în cauză.
Aşadar, deprinderea unor comportamente dezirabile de studiu la disciplinele geografie,
istorie, biologie etc., pentru copilul cu ADHD, se poate realiza utilizând adesea stimulii
condiţionaţi care îşi dobândesc funcţia de a influenţa un comportament, datorită
întăririlor/pedepselor cu care s-au asociat anterior, ei devenind predictori pentru o
întărire/pedeapsă, iniţiind, în final, comportamentul corespunzător. Pe de altă parte, ca
urmarea a semnificaţiei pe care au dobândit-o prin asocierea cu anumite stări afective pozitive
sau negative, stimulii condiţionaţi, pot funcţiona ca întăriri sau pedepse. Fiecare dintre
formele de învăţare beneficiază de pe urma celeilalte.
Bibliografie:
Botiş, Matanie, A., Axente, A., (2009), Disciplinarea pozitivă – sau cum să disciplinezi fără să răneşti,
Ed. ASCR, Cluj-Napoca
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REZUMAT:
Elevii cu ADHD pot întâmpina dificultăţi legate de managementul timpului,
organizarea lucrurilor, a materialelor şcolare şi a propriului spaţiu de lucru. Pentru ei este
indicat ca spaţiul de lucru să fie cât mai degajat cu putinţă, iar materialele, obiectele şcolare şi
cărţile să fie plasate într-un loc uşor accesibil. Este foarte important modul în care ştim să ne
pregătim un ambient favorabil studiului. De cele mai multe ori, acest spaţiu devine eficient în
măsura în care nu este încărcat şi îl alocăm desfăşurării cu preponderenţă activităţii
respective. În vederea creării obişnuinţei, a rutinei de lucru, este de preferat ca programului de
lucru şi destinaţia spaţiului respectiv să fie respectate.
Ȋn cadrul lectoratelor cu părinţii copiilor cu ADHD, am discutat şi prezentat o serie de
reguli de care trebuie să se ţină cont în managementul timpului, spaţiului şi învăţării. Pe
parcursul anului şcolar 2016-2017, am constatat o îmbunătăţire a capacităţilor de planificare şi
învăţare, în cazul celor 3 elevi cu ADHD din şcolile arondate (1 elev din ciclul primar, 2 elevi
din ciclul gimnazial).
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Integrarea copiilor cu tulburări de comportament în grădiniță
Prof.înv. preşcolar Duţu Mariana
Grădiniţa cu Program Normal Ostrov, jud. Constanţa
Premisele care au stat la baza realizării studiului.
Realitatea de zi cu zi ne arată o creștere semnificativă a tulburărilor de comportament
la copii, motiv pentru care și interesul pentru abordarea acestei teme. Câți suntem pregătiți
(părinți, cadre didactice, copii) pentru diversitatea existentă în fiecare grupă/clasă și
grădiniță/școală și cât de bine suntem pregătiți să o acceptăm? La aceeastă întrebare încercăm
să găsim un răspuns realizând un studiu privind integrarea copiilor cu tulburări de
comportament în grădiniță. Acest studiu și-a propus să facă un sondaj de opinie pe tema:
Integrarea copiilor cu tulburări de comportament în grădiniță.
Prezentul studiu are ca scop realizarea unei analize corecte a părerilor și atitudinilor
părinților de la grupa mijlocie - G. P. N. Ostrov față de integrarea copiilor cu tulburări de
comportament în grădiniță.
Pentru colectarea informațiilor, s-a utilizat ca instrument un chestionar, care a fost
aplicat pe un număr de 10 respondenți (părinți) de la grupa mijlocie. Chestionarul cuprinde 8
întrebări din care 3 întrebări demografice și 5 întrebări închise. Informațiile culese în urma
studiului realizat sunt la nivelul percepțiilor, iar analiza datelor s-a făcut prin statistică
descriptivă.
Sinteza rezultatelor
În urma aplicării chestionarului celor 10 respondenți (părinți) s-au obținut următoarele
rezultate:
Respondenți se încadrează în următoarele segmente de vârstă: 20-30 ani: 5, 30-40 ani:
4, 40-50 ani: 1, 1 fiind de gen masculin și 9 de gen feminin, iar toți responenții au studii medii.
 Care credeți că este atitudinea societății în general față de copiii cu tulburări de
comportament ?
În opinia majorității respondenților (9 părinți) din grupa mijlocie, tendința generală a societății
față de copiii cu tulburări de comportament este de ignoranță.
 Care este atitudinea dumneavoastră față de copiiii cu tulburări de comportament ?
Și la aceeastă întrebare respondenții (8 părinți) consideră că atitudinea propie față de acești
copii este de acceptare, iar ceilalți respondenți (2 părinți) de sprijin.
 Cât de importantă considerați că este colaborarea școlii cu familiile copiilor cu
tulburări de comportament ?
Toți respondenții (10 părinți) consideră de foarte mare importanță colaborarea școlii/grădiniței
cu familiile copiilor cu tulburări de comportament.
 Dacă un copil are o deficiență credeți că are dreptul de a învăța într-o școală obișnuită?
Motivul pentru care familia alege pentru copilul cu tulburări de comportament de a învăța
într-o școală/grădiniță obișnuită este, după părerea respondenților (8 părinți), posibilitatea de
integrare în societate a acestora, și șansa egală cu a celorlați copii la educație.
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 Care credeți că este principala cauză pentru care unii copii cu tulburări de
comportament sunt marginalizați sau excluși din școala obișnuită?
Majoritatea respondenților (8 părinți) consideră că principala cauză pentru care unii copiii cu
tulburări de comportament sunt marginalizați sau sunt excluși dintr-o școală/grădiniță
obișnuită este înțelegerea redusă a nevoilor acestor copii, iar ceilalți respondenți (2 părinți)
consideră că o altă cauză ar fi incapacitatea copiilor de a face față cerințelor școlare.
Concluzii și recomandări
În urma acestei analize se observă în grădinița noastră tendința de integrare a copiilor
cu tulburări de comportament dar și dorința de a-i ajuta pe aceștia. Se impun câteva
recomandări în vederea creșterii gradului de implicare al părinților în integrarea copiilor cu
tulburări de comportament: implicarea părinților copiilor din grupă în vederea relaționării mai
rapide la probleme și acordarea sprijinului suplimentar copiilor cu probleme; organizarea de
lectorate cu părinții și întâlniri cu personalul specializat pe teme de incluziune; existența unui
spațiu dotat corespunzător, adecvat necesităților, un program adecvat.
Se poate spune că există un singur model de părinte și numai prin unirea forțelor
părinților, cadrelor didactice și a școlii/grădiniței se poate face o mai bună integrare a copiilor
cu tulburări de comportament.
Rezultatele acestui studiu pot simua ele însele pe autor să extindă și să aprofundeze
investigația încheiată cu aceste concluzii și sugestii. Abordarea opiniei cadrelor didactice
privind integrarea copiilor cu tulburări de comportament în învățământul de masă., ar putea fi
o etapă viitoare de realizarea unui studiu în acest sens.
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CLIMATUL FAMILIAL CONFLICTUAL ŞI EFECTELE ASUPRA
COPIILOR
Eftimi Sorina, profesor,
Şcoala Gimnazială „Lucian Grigorescu” Medgidia

Privind în jurul nostru, observăm că societatea ultimilor ani abundă în violențe și
conflicte din ce în ce mai surprinzătoare. Ne informam zilnic, fie că e vorba de televiziune,
presă scrisă sau medii online și întâlnim frecvent manifestări și atitudini din spectrul
comportamentelor violente în familie, acestea având repercusiuni asupra copiilor de toate
vârstele. Nici celelalte medii pe care copiii le frecventează în mod regulat nu mai prezintă
siguranță. Pe stradă, la școală sau la locul de muncă și, deseori în familie, copiii sunt expuși
unor pericole generate de conduitele agresive la care trebuie să se adapteze, unii evită
situațiile conflictuale, alții le adoptă prin imitație. Prin comportamente agresive în cadrul
familiei nu trebuie să înțelegem întotdeauna loviri, bătăi ori insulte, în afară de acestea care
evident sunt cele mai grave, există și alte manifestări și atitudini de la cele mai subtile până la
cele mai evidente precum: distanța și răceala adulților față de copii sau dintre adulți,
transmiterea unor mesaje subliminale cu rolul de a destabiliza încrederea în ceilalți, umilirea,
inducerea unei stări permanente de nesiguranță și influențarea rezultatelor pe care copiii le
obțin la școală. La nivelul școlii, statisticile arată că implicarea părinților în activități, la fel
stilurile parentale, își pun amprenta asupra rezultatelor și evoluției elevilor, înaintea tuturor
celorlalți factori educaționali.
Ȋn ce privește rolul familiei și influența acesteia asupra rezultatelor învățării, putem
observa că de cele mai multe ori chiar ea reprezintă un factor generator important în
declanșarea comportamentelor pozitive sau negative din rândul elevilor. Achiziţiile din
perioada copilăriei se păstrează pe tot parcursul vieții, în prima parte a vieții punându-se
bazele personalității copilului. Familia este primul factor care contribuie la structurarea
componentelor de bază ale personalității copilului. Fie că vorbim de anumite deficite de
structură familială precum: familie monoparentale, părinți divorțați sau despărțiți în fapt, ori
deficit de climat familial precum: familiile cu părinți dependenți de droguri sau părinți care nu
știu sau nu vor să își exercite atribuțiile părintești într-un mod corect, toate acestea își pun
foarte mult amprenta asupra dezvoltării normale a copilului.
Climatul familial joacă un rol important în explicarea conduitelor antisociale (în
special conduita parentală). Astfel, atmosfera din familiile dezorganizate, lipsa autorităţii
părinţilor, a controlului precum şi a afecţiunii acestora, ca urmare a divorţului duce la
neadaptare socială. De asemenea, familiile caracterizate printr-un potenţial conflictogen
ridicat şi puternic carenţate din punct de vedere psihoafectiv şi psihomoral afectează în mare
masură procesul de maturizare psihologică şi psihosocială a personalităţii copiilor.
Conflictul poate avea un efect pozitiv în evoluţia familiei. În măsura care creşte
semnificativ ca intensitate, frecvenţă capătă valenţe dezorganizatoare în cadrul familiei,
devenind patogen, fiind un simptom al ,,sindromului disfuncţional familial”. Acest tip de
sindrom se poate manifesta atât în familiile organizate cât şi în familiile dezorganizate.
Conflictualitatea familială, în concepţia lui A. Adler, reprezentată de ,,iritabilitatea părinţilor,
vrajba conjugală, lipsa de unanimitate în problemele educaţiei” poate să dăuneze dezvoltării
sentimentului de comuniune socială”, a cărui absenţă este incriminată ca factor cauzator al
comportamentelor deviante.
Referitor la ,, obstacolele care apar în dezvoltarea socială a copiilor”, A. Adler, se
referă la: problema răsfăţului (climat hiperpermisiv), problema inferiorităţii organice
înnăscute şi problema controlului absolut asupra copilului (climat hiperautoritar). Acţiunea
acestor factori diferă ca durată, extensiune, grad de intensitate, dar diferă mai ales în ceea ce
priveşte emoţiile şi reacţiile incalculabile pe care le provoacă copiilor.
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La un climat conflictual copiii reacţionează prin tulburări de comportament sau de
afectivitate. Cu cât tensiunea este mai ridicată cu atât tulburările se extind şi se organizează
tot mai bine. Tensiunea este percepută în mod intuitiv de către copil ca având o anume
semnificaţie şi chiar mai mult, alterează procesul de biopshihologic normal de dezvoltare.
Principalele manifestări ale copiilor, datorate cadrul climatului familial conflictual, sunt:
Insecuritatea. Certurile dintre părinţi sau simpla stare tensională (care consideră
părinţii că nu transpare) induc imediat copilului insecuritate. Această insecuritate poate afecta
simţul realităţii, de care se leagă, precum şi sentimentul apartenenţei la o anumită realitate.
Insecuritatea poate genera o serie de manifestări, precum: angoasă, agitaţie, eforturi de a
atrage atenţia, tulburări psihice, atacuri defense în interiorul fratriei.
Culpabilitatea. Egocentrismul infantil (firesc până în perioada de latenţă, când devine
posibilă prima decentrare) constă în a se implica în tot ceea ce se petrece şi a raporta la sine
(,,Dacă mama plânge este din cauza mea”). Astfel se pot dezvolta sentimente de culpabilitate
în conştiinţa copilului, generând anxietate, depresie, melancolie, ajungând până la ideea că
propria dispariţie ar fi soluţia problemei.
Dezorientare spaţială, temporală şi afectivă. Realitatea se organizează şi se
structurează pornind de la punctele de reper care sunt mai întâi familiale şi afective.
Stabilitatea relaţiilor parentale îi permit copilului să îşi fixeze primele repere şi primele valori.
Lipsa acestei stabilităţi va genera o dezorientare afectivă care se va manifesta printr-o
dificultate sau imposibilitate de structura a spaţiului şi timpului.
Dificultăţile de identificare. Eul se construieşte mai întâi prin identificarea cu părintele
de acelaşi sex. Pentru ca această identificare să se realizeze este necesar ca relaţia să fie
stabilă şi pozitivă şi ca diferenţierea de părintele de sex opus să se facă fără a pune în discuţie
securitatea legăturii afective. Stările conflictuale împiedică realizarea firească a acestei
identificări, putând avea consecinţe grave.
Alterarea imaginii căsătoriei şi a familiei. Aceasta se produce ca urmare a imaginii pe
care copilul şi-o formează despre familia de provenienţă şi care poate fi dominată de stări
conflictuale. Frica de căsătorie reprezintă, de fapt, frica de a produce în mod inevitabil
modelul negativ al mariajului părinţilor şi de a suferi toată viaţa. Carenţa parentală în
domeniul existenţial ruinează valorile umane şi distruge semnificaţia viitorului.
Carenţa de socializare. Învăţarea rolurilor şi a relaţiilor sociale are loc, în primul rând
în familie. Indiscernabilitatea rolurilor, instabilitatea relaţiilor afective, conflictualitatea pot
genera fie incapacitatea de a stabili relaţii sociale stabile, fie rejectarea societăţii, oricare ar fi
aceasta.
Divergenţa modelelor educative. Divergenţa de opinii dintre părinţi privind modul de
aplicare al sancţiunilor şi al recompenselor privind regulile pe care ar trebui să le respecte
generează confuzie. Poziţiile divergente ale părinţilor pot acţiona ca factori de dezechilibrare
în dezvoltarea personalităţii copilului, acţionând ca factori predispozanţi ai delicvenţei.

Bibliografie:
Adler, A., 2011, Practica şi teoria psihologiei individuale. Pentru medici, psihologi şi profesori, Ed.
Trei, Bucureşti
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Părinţi şi profesori implicaţi, copii integraţi

Irina Ermolaev
CJRAE – Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța

Un loc în care elevii se simt valorizaţi şi în care aceștia constată că le este valorificat
propriul potenţial într-o manieră menită să le confere sentimentul siguranţei reprezintă
ŞCOALA EUROPEANĂ INTEGRATOARE.
O asemenea şcoală este o realitate sau un deziderat?
O astfel de şcoală asigură o atmosferă încurajatoare pentru manifestarea / exprimarea
fiecărui elev, profesori deschişi să asculte şi să susţină fiecare elev şi părinţi prezenţi la şcoală,
participând direct la toate activităţile la care sunt invitaţi, cât şi din proprie iniţiativă, astfel
încât elevii să aibă certitudinea că parteneriatul ŞCOALĂ – FAMILIE este unul autentic.
Ce se întâmplă când un copil este diferit? Ce înseamnă „diferit”? Fiecare copil este
UNIC!
Sunt situaţii în care cadrele didactice simt că, indiferent de pregătirea şi experienţa pe
care le deţin, acestea nu sunt suficiente pentru abordarea diferenţiată a copiilor cărora se
dedică. Se tem că ar putea greşi şi preferă să nu intervină, pentru a nu genera un prejudiciu
celui / celor pe care se simt insuficient pregătiţi să îl / îi abordeze. Preferă TĂCEREA, de
teamă că vor GREŞI.
Ce simt elevii care consideră că sunt ignoraţi de către profesori? Că sunt excluşi,
pentru că ei înşişi „fac ceva greşit”. Sentimentul culpabilităţii îi face să se distanseze şi mai
mult de adulţii care ar putea reprezenta repere pentru ei.
Cum se comportă elevii care au în clasă colegi pe care profesorii lor îi exclud? Adulţii sunt
modele pe care le preiau în mod inconştient şi involuntar.
Ce simt părinţii ai căror copii sunt excluşi la şcoală? Simt teama de etichetare şi evită
întâlnirile cu reprezentanţii şcolii! Simt furie, ca şi cum li se face o nedreptate. Mulţi dintre
părinţi preferă TĂCEREA.
Teama pe care o resimt atât profesorii, cât şi elevii şi nu în ultimul rând părinţii,
conduce spre multe „lucruri nespuse”, acumulate, care adesea generează conflicte, bazate pe
erorile perceptive, instalate la fiecare dintre aceştia.
Abordarea deschisă şi exprimarea tuturor acestor temeri, de către toţi cei care le
trăiesc, pot asigura înfăptuirea dezideratului „Părinţi şi profesori implicaţi, copii integraţi”.
O astfel de şcoală care promovează comunicarea deschisă şi susţinerea reciprocă
atunci când apar provocări legate de „a fi diferit” există în ROMÂNIA?
Da, astfel de şcoli există, pentru că OAMENII le fac să fie astfel şi ele devin ŞCOLI
INTEGRATOARE, în adevăratul sens al cuvântului.
Una dintre aceste şcoli este cea în care ne desfăşurăm activitatea, o şcoală în care
profesorii au curaj să abordeze tot ceea ce este DIFERIT şi chiar să obţină PERFORMANŢE
NOTABILE.
Copiii sunt cei care oferă mărturii ale modului în care li se asigură integrarea într-un
mediu de înaltă ţinută profesională, care renunţă la propriile temeri şi se dedică elevilor cu
multă pasiune. Copiii simt când cei din jur sunt preocupaţi în mod constant faţă de tot ceea ce
li se întâmplă şi apreciază implicarea care… da, poate include si „greşeli” fireşti care pot
aduce rezultate excelente, precum ÎNVĂŢAREA.
Într-o școală în care elevii sunt orientați permanent spre performanță, profesorii îi
pregătesc pe aceștia și spre a fi deschiși față de tot ceea ce este nou, acceptând diferențele și
susținând egalitatea de șanse. Într-o astfel de unitate școlară, elevii nu se pregătesc numai
pentru asigurarea succesului personal, ci sunt deschiși spre ceilalți și spre susținerea acestora.
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Fiind atenți la nevoile colegilor, elevii reușesc să se implice atunci când este necesară
intervenția lor. Elevii unei unități de învățământ care se bucură de un management
educațional eficient formează echipe autentice, colaborează și îi susțin pe cei care se
confruntă cu dificultăți și au nevoie de sprijin pentru a deveni persoane independente.
Putem fi mulțumiți atunci când ȘCOALA în cadrul căreia ne desfășurăm activitatea
este una dintre unitățile de învățământ în care profesorilor și elevilor chiar
LE PASĂ,
demonstrând o preocupare permanentă pentru integrarea copiilor cu cerințe educaționale
speciale și în care TOȚI ELEVII se simt bine-veniți, se simt ACASĂ.
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TERAPIA ASISTATĂ CU ANIMALE
Prof. ETEM ȘENIZ
Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu,, Medgidia, Jud Constanta

Terapiile alternative sunt instrumente de lucru pentru dezvoltarea copiilor cu nevoi
speciale. De-a lungul timpului s-au dezvoltat mai multe tipuri de terapii care vin în sprijinul
pacienților, terapii menite să contribuie la o dezvoltare armonioasă a acestor persoane. Iată o
trecere în revistă a terapiilor alternative pentru dezvoltarea copiilor cu nevoi speciale:Terapia
prin arta; Terapia prin muzică; Terapia prin dans; Terapia prin horticultură; Terapia
asistată cu animale.
Am ales să prezint în continuare cateva aspecte care țin de Terapia asistată cu
animale:Prietenia dintre animale și copii este un lucru natural. Animalele sunt tovarăși de
joacă extraordinari și reușesc uneori să îi invete pe copii lucruri pe care adulții nu reusesc.
Pentru copiii cu dizabilitati, compania unui animal poate avea efecte extrem de benefice, știut
fiind că acestor copii le este mai greu să iși facă prieteni și să comunice cu cei din jur. Pe
lângă dezvoltarea laturii emoționale, terapia asistată cu animale poate contribui și la
dezvoltarea capacităîilor motorii ale copilului.
Călaritul terapeutic sau înotul alături de delfini dau uneori rezultate mai bune decat
alte terapii de mișcare. Călăritul terapeutic este de mare ajutor în cazul copiilor cu autism, dar
şi al celor cu scleroze multiple, distrofie musculară sau probleme de comportament. Pe lângă
faptul că tonifică musculatura, călăritul ajută la dezvoltarea abilităţilor de coordonare, de
concentrare, creşte încrederea în sine şi stima de sine. Felul în care copilul interacţioneaza cu
calul îi poate dezvolta şi abilităţile de comunicare, care ulterior vor fi valorificate în mediul
social.
Terapia cu delfini este şi ea foarte populara, fiind eficientă mai ales în cazul copiilor
cu paralizie cerebrală, al adolescenţilor cu sindrom de oboseală cronică. Terapia este însa
eficientă şi în tratarea problemelor legate de vorbire, de fobii, anxietate, depresie, autism etc.
Înotul alături de delfini are un efect tonic imediat pentru că delfinii au, in general, o atitutdine
foarte pozitivă faţă de oameni. Sunt extrem de inteligenţi, usor de antrenat şi foarte jucăuşi,
ceea ce îi face pe copii să se simtă imediat atrasi de ei. Câinii prezintă un avantaj major: pot
locui împreună cu copiii. Câinii folosiţi în terapia cu animale sunt special antrenaţi pentru a
avea grijă de copii, pentru a-i ajuta în diferite situaţii. Ei pot ajuta la efectuarea unor exerciţii
care dezvoltă capacitatea motorie (alergatul, săriturile), dar si la efectuarea de exercitii legate
de vorbire. Comenzile executate la rostirea anumitor cuvinte cresc foarte mult încrederea în
sine a copilului.
Terapia şi activităţile asistate cu animale promovează interacţiunea pozitivă dintre om
şi animal cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii umane şi facilita procesul de recuperare al
persoanelor care necesită îngrijire medicală fizică sau psihică. Diferenţa dintre activităţi şi
terapie constă în faptul că activităţile asistate de animale presupun doar interacţiunea cu
acestea, în timp ce terapia asistată de animale are un plan foarte clar de exerciţii construit în
funcţie de nevoile unei persoane si recomandarea specialistului. Cea mai răspândită formă
este terapia asistată de câini, urmată de terapia asistată de cai.
În România primele activităţi asistate de animale au fost mediatizate din anul 2000,
însă terapia asistată de câini (după metode standard recunoscute internaţional) a fost preluată
din 2006. Terapia asistata cu animale este considerată un complex de proceduri adjuncte ale
unui tratament terapeutic de bază, nu un tratament în sine. Poate fi integrată în terapii
individuale sau de grup şi pot fi utilizate pe diverse clase de vârstă şi în diverse medii(spitale,
ambulatorii, instituţii educaţionale, centre de detenţie etc.).
Beneficii aduse de Terapia asistata cu animale
-Empatia: animalul poate fi văzut ca un prieten de joacă, iar abilităţile empatice învăţate în
copilărie se presupune că se vor extrapola ulterior în relaţiile interumane.
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-Centrarea spre exterior: interacţiunile cu animale reprezintă o metodă adecvată de
redirecţionare a atenţiei dinspre sine spre exterior, deci spre acţiunile şi emoţiile animalului,
precum şi spre legătura om-animal.
-Abilităţile de îngrijire: grija faţă de un animal reprezintă o modalitate adecvată de dezvoltare
a acestor abilităţi.
-Abilităţile de relaţionare- în unele cazuri, animalele pot duce la formarea unor punţi spre
dimensiunea emoţională a unei persoane, care pot fi mai stabile decât cele create de
interacţiunea interumană.
-Acceptarea: aspectul fizic al unei persoane sau diferite dizabilităţi motorii nu împiedică
acceptarea de către un animal. Această acceptare simplă şi necondiţionată poate să aibă efecte
semnificative în îmbogăţirea calităţii vieţii unor persoane.
-Amuzamentul/recreerea/prezentă unui animal este de cele mai multe ori antrenantă şi plină
de amuzament chiar şi pentru persoanele care nu sunt foarte atrase de animale în general.
-Socializarea într-un cadru instituţional relativ tensionat, prezenţa unui animal poate să
faciliteze trei direcţii de socializare: între clienţi şi animal, între clienţi şi personal, precum şi
între clienţi şi alţi vizitatori.
-Stimularea mintală: prezenţa unui animal îmbunătăţeşte substanţial sfera subiectelor de
conversaţie între clienţi şifamiliile şi/sau prietenii acestora. Animalul de terapie oferă
oportunităţi de evocare a unor episoade şi interacţiuni om-animal din trecutul clientului.
-Contactul fizic-atingerea: ţinerea în braţe a unui animal sau mângâierea acestuia pot să
îmbunătăţească semnificativ capacităţile de relaţionare ale unui client.
-Beneficii fiziologice: interacţiunea cu animale are efecte benefice asupra unor parametri
fiziologici , cum ar fi frecvenţa cardiacă, tensiunea arterială şi hormonii de stres.
-Domeniul sănătăţii mentale: îmbunătăţirea comunicării verbale; îmbunătăţirea deprinderilor
atenţionale; dezvoltarea deprinderilor de relaxare; îmbunătăţirea stimei de sine;reducerea
nivelului de anxietate; reducerea sentimentelor de singurătate; diminuarea tendinţei de izolare
socială.
-Domeniul educaţional: îmbunătăţirea vocabularului; valorificarea memoriei de lungă sau de
scurtă durată; valorificarea cunoştinţelor şî a diferitelor concepte(număr, formă, mărime,
culoare etc.); promovarea unei educaţii ecologice adecvate, a unei atitudini pozitive şî respect
faţă de fiinţele vii şî faţă de natură în general.
-Domeniul motivaţional: valorificarea dorinţei de a fi implicat într-o activitate de grup;
valorificarea interacţiunilor cu ceilalţi şi cu personalul; exersarea paşilor spre atingerea unui
scop proxim; îmbunătăţirea abilităţilor de organizare a unei activităţi.
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Modalităţi de incluziune ȋn ȋnvăţământul preşcolar-aportul activităţii de
consiliere
Gabriela Florea-CJRAE-Grădiniţa P.P.“Amicii”Constanţa
Educația preșcolară este prima treaptă de educație formală în educația copilului Prin
interacțiunea activă asupra mediului, explorare și joc copilul descoperă noi modalități
comportamentale, interiorizează și dobândește achiziții care vor servi ca bază pentru
asimilările și acomodările ulterioare. Specific evoluției normale a copilului este saltul de la
simplu la complex deoarece fiecare acumulare este o condiție a unor achiziții superioare și
acțiunile elementare sunt etape potențiale a unor competențe ulterioare. La preșcolari factorii
biologici imprimă un ritm de creștere mai intens în plan fizic ce perimite dezvoltarea
structurilor funcțiilor psihice și permite adaptarea acestuia în mediul grădiniței. Dezvoltarea
psihică a preșcolarului este un proces continuu de transformări cantitative și calitative în care
este implicat întregul palier al funcțiilor și caracteristicilor ce definesc structurile psihocomportamentale tot mai diferențiate și adaptate la situația concretă. Explorarea presupune
încercarile și tentativele copilului de a cunoaște și de a descoperi lucruri noi. Este una din
acțiunile fundamentale ale dezvoltării copilului. Ea permite cucerirea lumii înconjuratoare și
stimulează motivația de a cunoaște, oferind bazele dezvoltării potențialului psihofizic și
aptitudinal al copilului.
Psihomotricitatea este considerată în literatură de specialitate o funcție complexă, o
aptitudine care integrează atât aspecte ale activității motorii, cât și manifestări ale funcțiilor
perceptive. Conduitele psihomotorii ale fiecărui individ evoluează în funcție de înzestrarea sa
aptitudinală, de gradul de dezvoltare fizică și intelectuală și de influențele educative cărora a
fost supus pe tot parcursul copilăriei. Că funcție complexă ce determină reglarea
comportamentului uman, psihomotricitatea include participarea diferitelor procese și funcții
psihice care asigură atât recepția informațiilor cât și execuția adecvată a actelor de răspuns.
Prin componentele sale de bază, psihomotricitatea face posibilă adaptarea pragmatică,
adaptarea socială și adaptarea educativă. De asemenea, noua viziune asupra educaţiei fizice
accentuează importanţa motricităţii copiilor, a motricităţii fine şi a celei globale. Nu
întâmplător această etapă din viaţa preşcolarilor este numită „vârsta de aur a copilăriei”, în
care comportamentul copilului se nuanţează, ca urmare a integrării în mediul grădiniţei.
Dezvoltarea fizică înregistrează progrese evidente şi apar o serie de modificări morfologice.
În această perioadă are loc angajarea a uneia dintre cele două emisfere, fapt care va influenţa
caracterul manualităţii copilului (ambidextru, dreptaci sau stângaci), ameliorarea procesării
informaţiei şi preciziei mişcărilor.
Asigurarea unei dezvoltări psihomotrice optime a copiilor preşcolari (dobândirea de
catre acestia a: schemei corporale, conştiinţei propriului corp, lateralitatatii, echilibrului,
coordonării, preciziei si stabilitaţii mişcărilor, simţului ritmului, aprecierii oportunităţii
acţiunilor în diferite momente, etc) reprezintă o condiţie determinantă a succeselor şcolare
ulterioare şi a unei adaptari optime la viaţa şcolară si socială. Principalele aspecte
psihopedagogice, care apar ca fundamentale ale educaţiei centrării procesului educativ pe
copil şi realizarea educaţiei cognitive (dezvoltarea intelectuală) şi anume: atenţia, senzaţiile,
percepţiile, reprezentările, memoria, gandirea, limbajul, imaginaţia, trebuie să fie mereu
prezente in atenţia cadrelor didactice. Educaţia psihomotrică, aşa cum impune şi exigenţele
noului curriculum, trebuie să ocupe un loc important în educaţia timpurie, deoarece îi
ameliorează copilului echilibrul fizic şi mental, îi oferă controlul propriului corp, îi asigură
relaţii eficiente cu obiectele şi lucrurile din mediul înconjurător şi îi facilitează
interrelaţionarea eficientă cu ceilalţi.
Se poate spune, fără niciun dubiu, că activitatea psihomotrică în grădiniţă constituie o
etapă importantă în viaţa copilului, iar în acest context, orice efort de explorare a acestei
problematici poate reprezenta un suport real pentru educatori, cărora le revine sarcina
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(frumoasă dar dificilă) de a pune în practică descoperirile din planul teoretic, în conformitate
cu obiectivele prevăzute de programa şcolară, ţinând cont de faptul că neînţelegerea sau
pătrunderea superficială a problematicii educaţiei psihomotrice, precum şi omiterea realizării
obiectivelor prevăzute de programa şcolară pot avea consecinţe nefavorabile asupra creşterii
şi dezvoltării fizice şi psihice, asupra stării de sănătate a copiilor şi a capacităţii lor de efort,
frustrându-i de bucuriile şi satisfacţiile specifice vârstei. După evaluarea comportamentului
funcţional realizat printr-un screening rezultatele pot fi folosite pentru a elabora un plan de
intervenţie sau de a dezvolta obiective psihopedagogice pentru un program de educaţie
individualizat.
Educaţia multisenzorială, de asemenea, acordă metode stimulative fiecărui copil
individual, facilitând integrarea eficientă şi valorizarea celor cu cerinţe educaţionale speciale.
Abordarea timpurie a ȋntârzierilor pe diferite paliere ale dezvoltării, intervenţia prin metodele
ludice la vârsta preşcolară creează şanse mari de recuperare sau de compensare a
dizabilităţilor individuale.

Bibliografie :
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Metode interactive în educația incluzivă
Prof.inv.primar:Floriana Cristina Tuică
Prof. ed.fizică și sport: Adrian Boștină
Școala Gimnazială Ghindeni,jud. Dolj
Educaţia incluzivă este un sistem educaţional în care toate şcolile se străduiesc să ofere
,,educaţie pentru toţi”, adică un sistem care recunoaşte dreptul tuturor copiilor de a fi educaţi
împreună şi care consideră că educaţia tuturor copiilor este la fel de importantă.
,,Incluziunea se referă la faptul că oricine, indiferent de deficienţa sau 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 celălalte servicii puse la dispoziţia tuturor membrilor societăţii”. (ap. Popovici D.
, 1999)
În şcoala incluzivă un accent deosebit se pune pe folosirea învăţării interactive şi pe
cooperare, acestea concurând la obţinerea unor performanţe notabile.
Plecând de la literatura în domeniu (Palmade , Cerghit, Mucchielli) metodele
didactice sunt împărţite din punct de vedere istoric în :
- metode tradiţionale/ clasice : expunerea conversaţia, exerciţiul, demonstraţia,
observaţia;
- metode moderne: problematizarea, algoritmizarea, cubul, învăţarea prin cooperare,
mozaicul, brainstorming-ul, studiul de caz, instruirea programată, metode de simulare,
proiectul/tema de cercetare, tehnica ciorchinelui, tehnica Turul galeriei .
Însă nu tot ceea ce este ,,vechi” este neapărat şi demodat, după cum nu tot ceea ce este
,,nou” este şi modern.
În procesul predării interactive rolul dascălului se schimbă: el formulează probleme,
ascultă părerile copiilor, sugerează rezolvări, lucrează împreună cu copiii, corectează greşelile
acestora, dar niciodată nu impune autoritar un punct de vedere.
Iată câteva tehnici şi metode active şi interactive pe care le-am folosit în activitatea
mea :
1. Problematizarea – constituie o modalitate de instruire prin crearea unor situaţii
problemă, care solicită copiilor utilizarea, restructurarea şi completarea unor cunoştinţe şi
capacităţi anterioare dobândite în vederea realizării situaţiei problemă pe baza experienţei şi
efortului personal.
Crearea unei situaţii-problemă are scopul de a-l pune pe copil atât în situaţia propriuzisă de a cunoaşte, cât mai ales în aceea de a elabora şi de a descoperi calea spre adevăr, spre
soluţia problemei. Dirijarea percepţiei prin intermediul conversaţiei euristice constă într-o
succesiune de întrebări și răspunsuri prin care educatoarea conduce gândirea copiilor spre
descoperirea de noi adevăruri. Această modalitate de problematizare presupune o adevărată
,,gimnastică a gândirii” copilului. Întrebările cu caracter problematic pot fi grupate în
următoarele categorii tipologice:
a. Întrebări care solicită deducerea unei însuşiri dintr-o experienţă sau acţiune dată
b. Întrebări care îi orientează spre tehnicile de investigare utilizate
c. Întrebări cu caracter ipotetic
d. Întrebări cu caracter cauzal
e. Întrebări care dirijează gândirea spre generalizări simple
f. Problematizarea poate fi introdusă sub forme mai simple şi în cazul altor metode.
2. Algoritmizarea – este o metodă care presupune utilizarea şi valorificarea
algoritmilor de învăţare. Algoritmul este constituit dintr-o serie de operaţii executate într-o
anumită ordine, presupune o succesiune de operaţii. Din punct de vedere psihologic algoritmii
reprezintă depinderi de activitate intelectuală.
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În activităţile de observare direcţionate spre cunoaşterea lumii vii algoritmul de lucru
se dovedeşte a fi benefic. Observarea unui animal se desfăşoară prin aceeaşi succesiune de
operaţii.:
a. Perceperea globală a animalului;
b. Componentele corpului;
c. Particularităţile fiecărei părţi a corpului;
d. Mediul şi modul de viaţă;
e. Înmulţirea;
f. Importanţa.
g. Importanţa plantei.
În lucrarea de sinteză ,,Studii de didactică experimentală”, Bunescu V. conchide că:
,,Rezolvând pe bază de algoritm raţional problemele pentru care sunt stabiliţi algoritmii,
gândirea se eliberează de eforturi inutile şi poate să-şi canalizeze eforturile spre adevărate
soluţii creatoare”- concluzie care defineşte importanţa algoritmilor de învăţare.
3. Învăţarea prin cooperare - este o metodă care implică procedee de colaborare şi
activitate comună în rezolvarea unor sarcini de instruire: copiii lucrează împreună, uneori în
perechi, în grupuri mici pentru a rezolva aceeaşi problemă, pentru a explora o temă nouă,
pentru a crea idei noi.
După cum arăta J. Richardson, activităţile bazate pe învăţarea prin cooperare au
câteva caracteristici generale:
- interdependenţa pozitivă;
- răspunderea individuală;
- caracterul eterogen al membrilor şi grupurilor;
- conducerea în comun;
- predarea directă a deprinderilor sociale;
- rolul de observator al educatoarei, care poate interveni atunci când este necesar.
Copiii au posibilitatea de a explora şi cunoaşte domenii noi, de a acumula cunoştinţe
în mod independent, dezvoltându-şi competenţele precum: creativitatea, spiritul de iniţiativă,
capacitatea de a comunica şi a lucra în echipă.
4. Mozaicul – este o metodă de învăţare prin colaborare şi are la bază împărţirea
grupului în mai multe grupuri de lucru coordonate de cadrul didactic..
Am folosit cu succes această metodă în activităţile de lecturi după imagini, deoarece
dezvoltă abilităţi de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului.
5. Brainstorming-ul – Având semnificaţia de furtună în creier, efervescenţă, aflux de
idei, stare intensă de creativitate asalt de idei,este una din cele mai răspândite metode de
stimulare a creativităţii.
6.Stilul ,,axat pe grup” pune accentul pe activitatea copiilor, pe participarea lor la
descoperirea cel puţin a unei părţi din cunoştinţele ce urmează a fi învăţate. Dialogul devine
indispensabil, ca modalitate fundamentală de lucru, nu numai între dascăl şi copii, ci şi în
interiorul grupului între membrii săi.
Imaginea şcolii secolului XXI este încă neclară; însă liniile de forţă pe care un
observator atent le poate surprinde se pot caracteriza în două tendinţe:
centrarea pe ,,copil”, pe nevoile celui care este beneficiarul şi , în acelaşi timp, partenerul
nostru în propria formare;
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.
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METODE SPECIFICE FOLOSITE ÎN DEZVOLTAREA
ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ ALE ELEVILOR CU CES
Frățilă Sanda Ancuța Daniela, C.J.R.A.E. Constanța

Modelajul implică folosirea materialelor care să stimuleze tactil, iar copiii vor obține
rezultate imediate și vor fi stimulați să devină tot mai creativi prin lucrările pe care le
realizează. Copiilor le vor fi prezentate toate denumirile materialelor- plastelină, argilă,
precum și caracteristicile lor – poate fi modelat, rupt, îmbinat sau rulat și au culori diferite, se
pot mânui/modela diferit însă când e cald sau rece.
Temele sunt diverse și pot fi alese în funcție de gradul de dezvoltare al copiilor, de anotimp,
de mediul înconjurător. Modelajul poate fi utilizat, la început, ca instrument de explorare, de
descoperire, lăsând copilul să facă ce-și dorește cu materialul dat. Ceea ce realizează acesta ,
indiferent de valoarea artistică a lucrării, întărește motivația și duce la schimbarea imaginii de
sine. Câteva exemple de exerciții de modelare sunt prezentate astfel:
• se rup și se modelează bucățele de pâine pentru păsărele;
• ne imaginăm un oraș sau un sat și-l modelăm;
• modelăm animale, copaci etc.
Pictura în grup face parte din metodele programului de stimulare prin Artă având drept
scop libertatea de exprimare și dezvoltarea imaginației la copii. Munca în grup oferă
participanților posibilitatea de a crea legături între ei, să învețe să împartă și să folosească în
mod eficient timpul și spațiul pe care-l au în comun, dezvoltă numeroase abilități de
socializare. Pictura și desenul sunt activități extrem de plăcute, sunt îndeletniciri recuperatorii
de necontestat. Pentru realizarea lor este necesar doar pensulă, pânză, culori, creioane colorate
ca materiale de lucru și, foarte important, sunt activități accesibile tuturor deficienților, chiar
și pentru aceia care nu au un simț artistic foarte dezvoltat. În afara picturii colective, se pot
realiza următoarele tehnici:
- picturi pe pânză;
- pictură pe coji de ouă;
- desene realizate din bucăți de ziare;
- desene în făină;
-forme din amidon;
-spuma colorată;
-pictarea pe sticlă a unei siluete
-panouri de sticlă;
-pictura pe vase și sticle
Decorațiunile pe materiale de toate felurile – lut, marmură, pietricele, scoici, pe pereți,
pavimente făcute din marmură sau mozaic etc. Decorațiunile pot fi folosite împotriva
tulburărilor de percepție a culorilor, precum și a altor deficiențe.
Confecționarea de jocuri și jucării , marionete, dezvoltă comunicarea prin redescoperirea
unor posibilități noi, încurajează libertatea de exprimare. Unul dintre drepturile de bază ale
copilului este acela de joc și recreere. Stimularea prin joc vizează parcurgerea unui program
structurat conținând activități ludice care să conducă la dezvoltarea armonioasă a copiilor în
plan fizic, psihic și motor. Obiectivele stimulării prin joc sunt următoarele:
• creșterea autonomiei personale
• creșterea achizițiilor în plan cognitiv
• dezvoltarea capacității de identificare a unor obiecte, animale, culori, forme
• stimularea capacităților perceptive
• creșterea capacității de comunicare
• dezvoltarea motricității generale
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Jocul eliberează stresul, stimulează creativitatea, dar și un mijloc de exprimare liberă a
sentimentelor. Învățarea prin joc este o abordare accesibilă pentru copiii cu dizabilități, aceștia
putând trăi jocul.
Artizanatul este o modalitate de expresie care folosește teme diverse, cum ar fi
arhitectura și obiceiurile. Materialele sunt: covoare, căni, sticle îmbrăcate, obiecte
confecționate din scoici. Tehnicile de prelucrare sunt complexe, iar activitățile reprezintă un
atât un efort în reeducarea gesturilor și mobilității articulațiilor, cât și educarea simțului
estetic.
Dansul, muzica, teatrul pot fi îmbinate pentru a completa dorința de exprimare a copiilor
și întărirea stimei de sine. Stimularea prin teatru se ocupă de aplicarea tehnicilor și proceselor
specifice teatrului în procesul de intervenție asupra grupurilor de persoane cu nevoi speciale.
Obiectivele principale ale stimulării prin teatru sunt:
-dezvoltarea inteligenței emoționale
-dezvoltarea sentimentului de încredere în sine
-dezvoltarea proceselor gândirii
-dezvoltarea capacității de concentrare a atenției
-reducerea tensiunii și anxietății
-dezvoltarea limbajului și îmbogățirea acestuia
Folosirea teatrului de păpuși este foarte apreciat în rândul copiilor și ajută la dezvoltarea
imaginației, a comunicării cu copiii și adulții. Jocul cu păpuși este o metodă înțeleasă de copiii
cu cerințe speciale.
Terapia verbală evidențiază stilul de comunicare prin limbaj care particularizează
individul, așa cum demonstrează S. J. Brunner, Montagu și Luria:
1. rolul limbajului în organizarea comportamentului;
2. rolul limbajului în învățarea conduitelor sociale;
3. rolul limbajului în devenirea socială;
4. raportul dintre tulburarea limbajului și tulburările de comportament;
5. relația dintre modificările de percepție verbală și comportamentul socio-moral
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deficiențe, Ed. Muntenia, 2005
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CUM COMUNICĂM ȊN CLASĂ CU COPILUL CU AUTISM?
GOLOGAN CRISTINA-RODICA, profesor învăţământ primar,
Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu” Medgidia

Pentru a fi înţeleasă de persoana cu autism, comunicarea trebuie să respecte regulile
descrise în continuare. Acestea vor fi aplicate consecvent şi de către toate persoanele ce intră
în contact cu autistul (toţi membrii familiei, cadre didactice, terapeuţi).
Folosiţi propoziţii scurte, pe ton ferm! (“Andrei, deschide caietul!”) Nu vă temeţi să folosiţi
tonul ferm. Nu va fi perceput ca fiind agresiv, nu va speria, ci va oferi siguranţa.
Fiţi clari şi previzibili! Schimbările, neclarităţile îi fac nesiguri. Acest lucru atrage după sine
comportamente dezadaptative (auto si heteroagresivitate, stereotipii verbale).
Utilizaţi transmiterea mesajului in forma vizuală (folosind obiecte la început, iar apoi
imagini)! Mesajul este mai clar dacă este şi văzut şi auzit, nu doar auzit.
Acordaţi-i cele câteva momente timp de gândire! Autiştii gândesc în piese de puzzle. Au
nevoie de timp să pună piesele în ordine. Acest lucru duce la o reacţie mai târzie din partea
lor. Uneori, până a face puzzle-ul poate dura săptămâni.
Subtitraţi pentru el expresiile faciale, numiţi-i emoţia ce însoţeşte mesajul! (“E trist pentru că
a luat notă mică.”)
Legaţi complimentele, recompensele, încurajările de lucruri concrete! (“Bravo, ai dansat
foarte bine!”)
Daţi-i sarcini singulare! Acest lucru evita ca sarcina sa fie abandonată înainte de finalizare.
Oferiţi-i variante când trebuie să facă o alegere! (“Vrei cuburi sau puzzle?”) – dacă a învăţat
la terapie să facă o alegere.
Daţi-i reguli, nu argumente şi explicaţii, chiar dacă întreabă “De ce?”! Nu va cere detalii sau
să îi spuneţi cum aţi ajuns la această regulă, ci mai multă claritate. (“Sunt bolnav, tu speli
vasele!”)
Folosiţi un limbaj fără subînţelesuri! Glumele, ironiile, expresiile cu mai multe sensuri nu pot
fi înţelese şi asta îl derutează.
Nu ii daţi sarcini în formă negativă! Nu îi spuneţi ce să nu facă, ci ce să facă. (Nu ii spun: “Nu
mai vorbi!”, ci “Taci!/Ţine gura închisă!”)
Ȋn continuare, voi prezenta câteva instrumente de comunicare şi vizualizare
Brelocul – facem o gaură în pictogramele plastificate ce reprezinta obiectele preferate ale
copilului şi le introducem in breloc invatandu-l pe copil sa le utilizeze pentru a solicita
obiectul dorit;
Placematul - punem pictograme cu tipuri de mâncare preferate de copil, pe foaia de plastic de
pus pe masă pentru tacâmuri, iar copilul e invatat sa solicite mancarea dorita atunci;
Orarul sau tabla cu pictograme
Atunci când termină o activitate, copilul cu autism întoarce pictograma respectivă şi trece la
următoarea;
La copiii cu deficit sever utilizam doar 2 pictograme;
Avem prima dată orar cu obiecte şi mai apoi orar cu pictograme.
arătătorul mic să fie de aceeaşi culoare cu ora;
arătătorul mare să fie de aceeaşi culoare cu minutele;
la început punem puţine pictograme şi folosim activităţi zilnice
(prânz, somn, joacă);
ceasul cu pictograme e folosit pentru copii cu inteligenţă flexibilă.
Dulapul sau raftul cu pictograme
poate fi un suport;
poate fi un flanelograf;
poate fi un dulap cu rafturi;
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de preferinţă pictogramele e bine să fie aşezate pe verticală, dar nu e greşit nici pe orizontală;
pictogramele este bine sa aiba scrise pe ele şi cuvântul ce desemneaza obiectul reprezentat de
pictograma, pentru că, în timp, vom scoate pictogramele şi va rămâne doar cuvântul.
Agenda cu pictograme
Seamănă cu una obişnuită, dar este adaptată pentru persoanele cu autism;
La început vor fi doar pictograme, apoi pictograme + cuvânt;
Mai târziu introducem cifrele (orele):
pictogramă
pictogramă + cuvânt
pictogramă + cuvânt + oră.
Cercul social
persoana cu autism se află în centru;
în cercul apropiat pozei autistului sunt puse pozele cu membrii familiei;
în următorul cerc vor fi persoane cu care intră des în contact (învăţătorul, terapeutul, vecinul
cu care se joacă zilnic copilul, colegul de bancă, etc.)
Timpul rămas până la un eveniment
se utilizeaza pentru a se explica copilului cât timp mai este până la un eveniment anume;
- atunci când, spre exemplu, copilul întreabă în mod repetat când este ziua lui, iar până la
aniversare mai sunt patru zile, se aşează lângă patul acestuia cinci pictograme:
pe măsură ce se consumă o zi, copilul întoarce pictograma corespunzătoare zilei respective.
Principiile vizualizării
Vizualizarea = comunicarea unui mesaj în mod vizual.
1. Copilul cu autism trebuie să înveţe semnificaţia mijlocului de comunicare şi vizualizare.
2. Oferiţi ajutor individualizat!
3. Conduce-ţi copilul cu autism spre instrumentul de comunicare si vizualizare!
4. Fiţi perseverenţi ( controlaţi frica de eşec)!
5. Instrumentul de comunicare si vizualizare trebuie individualizat.
6. Locul instrumentului trebuie să fie unul vizibil, accesibil copilului, într-un loc disponibil.
7. Instrumentul de comunicare si vizualizare va fi numit printr-un singur termen, care va fi
folosit de toţi membrii familiei autistului.
8. Termeni comuni – utilizarea unor termeni cunoscuţi de către copil şi utilizaţi de către toţi
cei care intră în contact cu copilul.
9. Modificările în orarul cu pictograme se fac seara, pentru a doua zi.
10. Consecvenţă – toată lumea, zilnic, trebuie să folosească instrumentul de comunicare si
vizualizare.
11. Observaţi reacţiile persoanei cu autism în momentul în care utilizează instrumentul, pentru
a înţelege dacă acesta e potrivit pentru el. Instrumentul de comunicare şi vizualizare se poate
adapta în funcţie de reacţiile copilului.
12. Utilizaţi instrumentul de comunicare si vizualizare permanent!
13. Realizati programul cu pictograme pentru o durata de timp cât poate înţelege copilul (de la
program cu 2 pictograme -> program pentru toată ziua).
14. La multi copii trebuie întoarse pictogramele ce reprezinta activitatile ce le-au terminat de
facut.
15. Dacă apar modificări în programul zilei, semnalaţi-le în program, dar fără a abuza de acest
principiu.
16. Sortaţi pictogramele în ordine alfabetică sau pe domenii. Fiecare categorie de pictograme
trebuie să fie pe o anumită culoare.
Exemplu: pictogramele cu emoţii intră în aceeaşi categorie:
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se lipeşte pe un carton o coală de hârtie roşie
pictogramele ce apartin unei categorii se vor lipi pe carton, peste care s-a lipit coala roşie,
apoi se vor decupa.astfel incat pe marginile fiecarei pictograme să rămână un chenar roşu de
1cm
obiectele din casă pot fi toate pe un chenar albastru,
animalele pot avea un chenar verde, etc.
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REZUMAT:
Toţi copiii cu autism prezintă dificultăţi de comunicare şi limbaj într-un fel sau altul,
exprimate printr-o slabă capacitate de a interacţiona sau comunica cu ceilalţi: fie nu vorbesc,
fie dacă vorbesc pot avea dificultăţi în exprimare sau în înţelegerea celor din jur. Dificultăţile
se regăsesc şi în limbajul nonverbal – înţelegerea şi folosirea gesturilor, expresiilor faciale,
contactul vizual etc. Dificultăţile de pronunţie sunt întâlnite frecvent sub forma dislaliilor
(omiterea, alterarea sau înlocuirea unor sunete sau silabe în cuvinte) care afectează claritatea,
şi chiar şi atunci când copilul vorbeşte, uneori este dificil să înţelegi ce spune. Uneori, datorită
problemelor senzoriale, asociate autismului, copiii se pot concentra mai mult pe sunetele din
mediu, decât pe sunetul produs de persoanele care vorbesc. Ei par ca sunt tot timpul neatenţi
la ceilalţi sau neinteresaţi, şi pare ca nu aud ce vorbesc cei din jur. Şi pentru că nu imită
spontan, la fel ca ceilalţi copii, se instalează întârzierea în dezvoltarea limbajului.
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Educație incluzivă-educație durabilă
Prof. Grigorescu Aurelia
Prof. Andronache Daniela
Liceul Teoretic ,, Nicolae Balcescu” Medgidia
,,Educația incluzivă caută să răspundă nevoilor de învățare ale tututror copiilor,
tinerilor și adulților, cu un accent deosebit pe cei vulnerabilidin punctul de vedere al
marginalizării și excluziunii sociale”
Pentru România, educația incluzivă reprezintă dezvoltarea permanentă a instituțiilor
școlare și a resurselor umane astfel încât să se asigure participarea la procesul de învățământ
a tututror elevilor comunității.
Fiecare copil este unic și valoros în cadrul sistemului social căruia aparține și se
dezvoltă și educația sa reprezintă un scop bine definit al societății. Cea mai eficientă soluție
este nu de a construi școli speciale ci de a integra copiii cu CES în invățământul general prin
flexibilizarea curriculumu-lui și organizării școlare.
În acest context, al modificărilor permanente a proceselor sociale și economice, trebuie
precizată importanța aplicării unor strategii bazate pe dezvoltare durabilă, de la general la
particular și invers.
Școala trebuie să ofere strategii adecvate de finalizare a studiilor pentru toți elevii pe
care îi primește in sistem.
Aceste strategii se bazează:
- pe o evaluare corectă a situațiilor inițiale ale copiilor cu CES pentru adoptarea unor
programe de învățare adecvate și a Planurilor educaționale individuale. Cunoastera situațiilor
reale și clasificarea, tratarea lor permanentă pentru atingerea obiectivelor școlii, reprezintă de
fapt crearea unei culture organizaționale puternice, cu ridicate valori morale și etice în care
fiecare elev este respectat și are șanse egale la educație , șanse la viață, la dezvoltare
socioprofesională.
-școala tebuie să urmărească permanent procesele educative și să aplice chestionare de nevoi,
de analiză eșantioanelor de elevi cu anumite cerințe, defavorizați, să propună planuri de
îmbunătățire eficiente. Chiar dacă riscul de nerealizare a obiectivelor provenit dintr-un
anumit sector este mic, el nu trebuie neglijat, pentru că fiecare copil este important pentru
educție și pentru societate, atât prin valoarea sa umană cât și prin costurile suplimentare pe
care trebuie să le suporte statul în cazul eșecului înregistrat.
-sustinerea profesorilor de sprijin care activeaza in cadrul scolii, monitorizarea orarului de
lucru si eficientizarae procesului educativ;
- cooperarea cu părinții elevilor cu CES, conștientizarea și recunoasterea problemelor de către
aceștia pentru remediera corectă a situațiilor; consilierea părinților și elevilor pentru realizarea
progresului educațional;
- crearea unui climat plăcut și sigur în școală de manifestare a toleranței, acceptare, respect și
sprijin necondiționat.
- perfecționarea cadrelor didactice conform analizei de nevoi personale și ale școlii, evaluarea
corectă a acestora.
Dar in afara acestor aspecte îndeplinite de o școală incluzivă, trebuie creat un spirit de
echipă puternic, un climat de muncă plăcut și în care cadrele didactice actionează cu multă
dăruire, pasiune și conștiinciozitatea lucrului bine făcut.
La nivelul sistemului educativ, o educație incluzivă este sustinută de o bază
legislativă corectă și coerentă care sprijină principiile acesteia ( nationale și europene), o
adaptare a curriculumului aplicat și aplicarea tipurilor de evaluare adecvate scopului propus.
La nivel local, o educație incluzivă se realizează prin:
-crearea condițiilor legale și materiale pentru participarea întregii populatii școlare la educație;
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-susținerea familiilor defavorizate și aplicarea măsurilor legale în cazul nerespectării
condițiilor;
-consilierea adecvată a elevilor și a familiilor, printr-un program gratuit și permanent;
-realizarea unor planuri anuale și multianuale care să vizeze și să cuprindă acest aspect și a
unui program de dezvoltare profesională conform cerințelor pieței;
- realizarea unor proiecte educative, împreună cu școlile din subordine, prin care să atragă cât
mai mulți elevi la școală și să prevină abandonul timpuriu.
- crearea unor locuri de muncă, care permit dezvoltarea comunității; monitorizarea
permanenta a insertiei absolventilor si crearea unui cadru adecvat si potrivit încadrarii oricarui
cetatean apt într-un program de reconversie profesionala, de ocupare a unui loc de muncă
conform pregătirii.
La nivel național, educația incluzivă se realizează prin:
- respectarea drepturilor omului și crearea unui cadru legislativ adecvat, care respectă normele
europene, etc..
- dezvoltarea sistemului sanitar pentru evaluarea corectă a stării de sănătate a populației,
inclusiv a celei școlare; alocarea fondurilor suficiente pentru tratamentul medicamentos și în
centrele de recuperare. Dezvoltare cercetărilor pentru aflarea cauzelor imbolnăvirilor și
prevenirea lor pe baza unei campanii de informare adecvate.
-alocarea fondurilor suficiente pentru angajarea în sistemul de învățămaint personal suficient;
retribuirea corespunzatoare a personalului încadrat și a orelor suplimentare prestate de acesta;
-asigurarae protecției sociale si prin alte măsuri legislative.
-dezvoltarea socială și a peței muncii care să asigure o motivație puternică și o finalitate
actului educativ;
In Romania, in anul 2017, se inregistrau 70649 persoane de vârstă școlară, cu
dizabilități, dintre care 25 902 școlari înscrisi în școli speciale iar 23773 în școli de masă; se
pare ca numarul școlarilor cu dizabilități este dublu dar nedeclarat, datorită părinților care nu
acceptă diagnosticul și al copiilor neevaluați corespunzător ( din alte motive de ordin social).
Acesti indicatori arată nu numai starea de sănătate a unui eșantion școlar,ci și gradul
de educație al populației, de cultura și de progres al civilizatiei românești.
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă este o orientare de perspectivă, pe
termen mediu şi lung şi conţine obiective ţintă, măsuri de implementare şi evaluarea surselor
de finanţare realiste pentru orizontul anilor 2013, 2020 şi 2030, pe care Romania a completato inca din 2008.
Obiectiv general SDD/UE: Crearea unei societăţi bazate pe incluziunea socială prin luarea în
considerare a solidarităţii între generaţii şi în interiorul lor şi asigurarea creşterii calităţii vieţii
cetăţenilor ca o condiţie a bunăstării individuale durabile
Orizont 2013. Obiectiv naţional: Crearea unui cadru legislativ, instituţional şi participativ
modern pentru reducerea riscurilor de sărăcie şi excluziune socială, promovarea coeziunii
sociale, egalităţii de şanse şi diversităţii culturale, precum şi pentru gestionarea responsabilă a
fenomenelor demografice şi migraţiei.
Proiectul cuprinde realizarea urmatorilor indicatori:

1
2
3

INDICATORI
Numărul structurilor economiei sociale
Număr locuri de muncă create in structurile
economiei sociale
numărul de participanţi la programele de
calificare sau recalificare destinate grupurilor
vulnerabile:
- romi,
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2005
3
12

2015
830
5000

6487

150000

1500
160

65000
20500

-personae cu dizabilități,
221
5400
-tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie
4 Nr de persoane dependente sprijinite
12526
40000
5 Nr specialiști în domeniul incluziunii sociale
4795
10000
( Acesti indicatori nu au fost realizați)
Deși România a fost printre primele țări care a conceput Strategia Naţională pentru
Dezvoltare Durabilă, este penultima tară în realizarea indicatorilor propuși. Planurile au rămas
doar pe hârtie si lipsește actiunea comună de realizare a unei economii puternice bazate pe o
educație durabilă care sa integreze toti membrii săi in procesul de evoluție, pentru asigurarea
condiților decente de trai, progres și dezvoltare. Este nevoie de coeziune sociala bazată pe un
puternic sentiment de solidaritate între oameni și generații, pentru a progresa împreuna în
spirala ascendentă a vieții și a civilizației.
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Educația incluzivă în grădiniță
Prof. înv preşc. Inaltu Diana
prof. înv. preșc. Șerbatiuc Simona
Grădiniţa PP ,,Amicii”, Constanţa

„Educaţia incluzivă caută să răspundă nevoilor de învăţare ale tuturor copiilor, tinerilor şi
adulţilor, cu un accent deosebit pe cei vulnerabili din punctul de vedere al marginalizării şi
excluziunii sociale.” (Definiţia educaţiei incluzive UNESCO, Conferinţa de la Salamanca,
1994).
În România, cu sprijinul UNICEF, se dezvoltă aceasta primă şi importantă viziune lansată
de UNESCO. „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). „Trebuie incluşi în şcoală toţi
copiii, şi cei provenind din cadrul minorităţilor lingvistice, etnice sau culturale, copiii din
grupuri îndepărtate sau nomade, copiii străzii sau care lucrează, copiii cu dizabilităţi sau cei
talentaţi” (Forumul mondial al educaţiei pentru toţi de la Dakar, 2000). Un prim lucru pe care
doresc să-l accentuez este că în aplicarea educaţiei incluzive se valorizează nu numai
posibilităţile şi premisele de dezvoltare ale fiecărui copil, ci şi potenţialul şi motivaţia de
schimbare şi dezvoltare profesională a fiecărei educatoare. Aşadar, dacă promovăm politici şi
practici cât mai incluzive în educaţia preşcolară, deci dacă ne focalizăm atenţia asupra
accesului, participării şi implicării tuturor copiilor de vârstă preşcolară în programe de
educaţie, vom avea nu numai generaţii mai bine pregătite să se integreze şcolar şi social, ci şi
profesionişti mai buni şi mai eficienţi în educaţie.
Principiul fundamental este 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). 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.
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.
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, 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 celorlaţi
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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 anul şcolar precedent, am integrat cu succes un copil cu autism, care continuă să
frecventeze grădiniță şi în acest an. Implicându-mă în evoluţia acestuia, înclin să cred că
evoluția este foarte bună. Progresul este evident: participă activ la toate activităţile
desfăşurate la nivelul grupei, inclusiv activităţi deschise cu părinţii, serbări, vizite, teatre.
Are un comportament aproape normal, răspunde la întrebări, scrie semne grafice, îşi scrie
numele, se alătură copiilor din grupă, se dă pe tobogan şi în leagăn, răspunde atunci când
este întrebat şi nu în ultimul rând, colorează alături de ceilalţi, aşa cum poate, pictează, cântă
uneori, repetă poezii, ascultă poveşti. Familia îl susţine prin terapie, dar şi acasă prin
continuarea exerciţiilor, controale 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. Întreg
personalul unității noastre se implică în adaptarea copilului. La nivel preșcolar toate
metodele sunt bazate pe joc iar materialul didactic este stimulativ. Acestea au fost utilizate în
activități de educatie artistico-plastică, educație muzicală, educarea limbajului, educație
psihomotrică. Am utilizat muzica ambientală ori de câte ori am avut prilejul. Deasemenea,
dat fiind faptul că din acest an școlar se incercă 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, utilizand metode și mijloace adecvate, un curriculum adaptat nevoilor și
cerințelor fiecărui individ în parte, respectand particularitățile individuale, colaborand
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, Preşsedinte asociaţia RENINGO
România
Bibliografie:
1. Ecaterina Vrăşmaş-,, Educaţia copilului preşcolar”, Editura ProHumanitas, Bucureşti, 1999;
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BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE
MAGIRU LUMINIȚA
Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța

În ultimele decenii, la nivelul politicilor şcolare şi al practicilor educaţionale s-a impus
ca un principiu funcţional educaţia incluzivă. Aceasta a apărut ca o reacţie firească a societăţii
la obligaţia acesteia de a asigura cadrul necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei
persoanelor cu cerinţe educative speciale.
Educaţia inclizivă presupune extinderea scopului şcolii obişnuite, transformarea
acesteia pentru a putea răspunde şi altor categorii de copii, în special copiilor cu CES.
„Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare,
având ca scop exploatarea resurselor existente, şi mai ales a resurselor umane, pentru a susţine
participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul uneo comunităţi”, afirmaţie
formulată de către UNICEF în 1999.
Educaţia incluzivă are ca scop adaptarea continuă a şcolii la cerinţele speciale de
învăţare ale elevilor şi se realizează prin eliminarea barierelor în învăţare şi asigurarea
participării tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare printr-o abordare strategică
menită să faciliteze necesarul învăţării pentru toţi copiii.
Şcoala de tip incluziv este şcoala de bază, accesibilă, de calitate şi care îşi îndeplineşte
menirea de a se adresa tuturor copiilor, de a-i transforma în elevi şi de a-i deprinde şi abilita
cu cunoştinţele şi aptitudinile de bază.
În funcţie de dizabilităţile elevilor integraţi, pentru a duce o viaţă pe cât de
independent posibil, şcoala noastră a parcurs următorii paşi:
 construirea unei rampe care să faciliteze accesul cărucioarelor cu rotile la una din căile
de acces în şcoală;
 achiziţionarea de mobilier de înălţime reglabilă, astfel încât elevii să-şi poată sprijini
ambele picioare pe podea şi pentru a le asigura confortul necesar pe durata şederii în
bancă;
 angajarea de profesor itinerant, care se ocupă atât de instruirea specială a copiilor cât
şi de consilierea profesorilor, în alegerea metodelor şi mijloacelor didactice adecvate,
precum şi cu părinţii pentru a-i ajuta să alcătuiască un program de învăţare.
 Participarea cadrelor didactice la cursuri de specialitate în vederea adaptării
demersului educaţional la nevoile şi cerinţele acestor copii: obiective adaptate,
curriculum adaptat, strategii didactice adaptate şi evaluare adaptată.
Pasul care poate constitui model de bună practică aplicat şi în alte şcoli îl reprezintă
profesorul itinerant, care prezintă avantajul că elevii cu deficienţe pot învăţa alături de ceilalţi
copii normali şi permite o intervenţie timpurie pentru copii şi pentru părinţi: se evită
deplasările la cabinete de specialitate, se întocmeşte un raport după fiecare şedinţă pentru
părinţi şi cadrul didactic astfel încât, acesta din urmă să poată folosi strategiile didactice cele
mai potrivite pentru remedierea deficienţei semnalate.
Descrierea cazurilor
Elevul M. R (absolvent 2012)
Descriere: La școală au fost prezentate documente medicale care atestau faptul că, elevul
suferea de o formă foarte gravă de miopie (precum şi alte afecţiuni asociate), fapt ce îi
îngreuna considerabil participarea activă la orele de informatică.
După ce am luat la cunoștință despre acest caz, în calitate de profesor de informatică a fost
necesar să-mi reorganizez lecțiile și să adopt metode specifice de predare şi de evaluare
pentru a putea lucra cu acest elev. Astfel, materialele didactice pe care le foloseam la clasă
aveau fontul foarte mărit, în cazul prezentărilor power point, animațiile erau foarte lente, am
evitat să-i solicit să realizeze fișe de lucru pe calculator, dar în schimb lucram pe grupe,
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folosind resurse (cartonașe, flipchart,video-proiector) care îl ajutau să înțeleagă mai bine
informaţiile.
În urma eforturilor realizate s-au înregistrat următoarele rezultate:
Nr.
Crt.
1.

Media la Tehnologia informaţiei şi comunicării
Punctaj
Numele si
Media Clasa a Clasa a Clasa a Clasa a Competente
prenumele
digitale
finala
IX-a
X-a
XI-a
XII-a
M.R
8,13
7,50
8,50
8,00
8,50
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Calificativ
EXPERIMENTAT

Elevul Ț. C (promoţia 2008- 2012)
Descriere: Elevul Ţ.C. manifesta deficienţe în interacţiunea socială, în comunicare şi un
comportament excentric. Orice modificare survenită în program îl obosea, astfel că, în urma
obţinerii certificatului OSP, în primul an de liceu a fost ajutat de către un profesor de sprijin.
În anii următori, mama îl supraveghea în anumite perioade, pe parcursul orelor de la şcoală.
De asemenea, a existat o bună comunicare între părinţi şi profesori şi o bună coordonare între
programul educaţional aplicat la şcoală şi cel de acasă, aspecte esenţiale pentru progresul
copilului. Am utilizat mai multe metode în activitatea la clasă, în special în ceea ce priveşte
relaţiile între elevi, cu scopul eliminării eventualelor surse de conflict.
În urma eforturilor realizate s-au înregistrat următoarele rezultate:
Nr.
Crt.
1.

Media la Tehnologia informaţiei şi comunicării
Numele si
Media Clasa
a Clasa a Clasa a Clasa
prenumele
finala
IX-a
X-a
XI-a
XII-a
Ţ.C
7,16
7,00
7,00
7,50

a

Menţionez faptul că în clasa a XII-a în semestrul II, elevul a fost retras de către părinţi.
Elevul C.A (absolvent 2014)
Acest caz este unul special, deoarece, în ciuda faptului că elevul prezenta
caracteristici fizice şi psihice ce îl diferenţiau de ceilalţi elevi, părinţii nu au recunoscut faptul
că avea nevoie de sprijin adaptat afecţiunii.
În procesul de predare-învăţare, am avut grijă ca informaţiile transmise, să fie repetate şi
explicate de mai multe ori. De asemenea, la orele de laborator elevii lucrau pe grupe, astfel
încât să se poată realiza socializarea cu ceilalţi colegi.
Am implicat elevul în mai multe activităţi extracurriculare. Astfel, în anul 2013, am participat
la proiectul judeţean “Comunităţi şi tradiţii” , secţiunea “Datini şi obiceiuri rituale de
primăvară din Dobrogea”, unde am obţinut locul II.
În urma eforturilor realizate s-au înregistrat următoarele rezultate:
Media la Tehnologia informaţiei şi comunicării
Nr. Numele si
Media Clasa
a Clasa a Clasa a Clasa a
Crt. prenumele
finala
IX-a
X-a
XI-a
XII-a
1.
C.A
6,37
6,00
6,50
6,00
7,00
Bibliografie:
„Dezvoltarea practicilor incluzive în şcoli. Ghid managerial” UNICEF, Bucureşti, 1999
Creţu D, Nicu A., Mara D – Pedagogie - formarea iniţială a profesorilor, Ed. Universităţii „Lucian
Blaga” Sibiu, 2005
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ŞI EU SUNT COLEGUL TĀU !
Prof. Lenuța Mārgean,
Grādinița cu P.P. ,, Ion Creangā”Medgidia

,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini în cea mai mare
măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă
îndrepte spre fericire. Educă-mă , te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume".
(Din ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole)
În anul școlar :2017-2018 am înscris la grupa mare de preșcolari, pe care o coordonez , un
copil cu CES, pe numele de Mazuru Darius Dumitru. De-a lungul anilor am avut copii la
grupă cu sindromul Down sau cu paraplegie. La început am avut rețineri pentru că nu
cunoșteam copilul. Odată cu prezentarea zilnică la clasă a acestui copil, temerile mele s-au
spulberat repede, pentru că am ajuns să-l cunosc mai bine, să-i aflu dizabilitățile. Fiecare copil
este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi.
Integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi speciale, aflate
în dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală, senzorială, printr-o
serie de măsuri de natură juridică, politică, socială, pedagogică.
În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor și mijloacelor
optime de intervenție educativă, încă de la vârstele mici, asupra unei categorii cât mai largi de
populație infantilă. Astfel, conștiința copiilor, de la cea mai fragedă vârstă, trebuie formată și
dezvoltată, învățându-i pe aceștia că primirea copiilor ,,diferiți”, alături de toți ceilalți, trebuie
făcută nu de dragul lor, în primul rând și nu din milă pentru ei, ci pentru dreptul fiecărui
individ de a participa la acțiuni comune pentru dezvoltarea lui ulterioară, pentru a contribui și
el la dezvoltarea comunității în care trăiește.
Am pregătit ceilalți copii în vederea acceptării acestuia alături de ei, fără diferențe de
manifestare comportamentală sau verbală și am implementat strategii coerente de dezvoltare a
conștiinței și a comportamentelor copiilor din grupă în spiritul toleranței şi nediscriminării, a
acceptării de șanse egale pentru toți copiii. Grupa a primit informații într-o manieră corectă
și pozitivă despre acesta. Sensibilizarea acestora am făcut-o prin stimulări: am creat și aplicat
unele jocuri care permit stimularea unor deficienţe ( motorie, vizuală, auditivă, de limbaj),
ceea ce a determinat copiii să înţeleagă mai bine situaţia celui ce dizabilităţi: prin povestiri,
texte literare, prin discuţii.
Integrarea/ incluziunea a fost și este susținută de către mătușa copilului, care este și
tutorele, reprezentantul legal al copilului, ca urmare a lipsei mamei lui, care este plecată în
străinătate. La început am cerut tutorelui să mă informeze asupra factorilor de influenţă
negativă care ar trebui evitaţi ( fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini care determină
inhibarea / izolarea copilului).
O condiție esențială pentru reușita acestor acțiuni comune ale celor trei factori activi din
grădiniță este existența unor relații de înțelegere, constructive care se realizează prin atitudini
deschise, prin disponibilitate, printr-un ,,pozitivism” specific ce se cimentează cu voință și
convingere.
Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să
păstreze o aparenţă de normalitate, copilul a fost și este tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă.
Am exprimat aceleaşi aşteptări şi am stabilit limite similare în învăţare ca şi pentru ceilalţi
copii din grupă. Mi-am asumat rolul de moderator, am promovat contactul direct între copiii
din grupă şi am direcţionat întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe
educative speciale. De asemenea, l-am încurajat şi l-am stimulat ori de câte ori a fost nevoie,
dându-i încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind
unele abilităţi sau interese speciale lui .
Mătușa copilului consultă și psihologul, pe d-na Palu Cristina, care este prezentă la grupă
săptămânal pentru a-l observa și pentru a da sfaturi tutorelui în modalitatea de a lucra cu
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acesta. De asemeni, în cadrul grădiniței noastre există un cabinet de logopedie, unde avem un
specialist, un logoped, pe numele de Brotea Andreea care duce o muncă asiduă cu copii cu
deficiențe de vorbire. Şi copilul Mazuru Darius are asistență de specialitate din partea
logopedului.
Parteneriatul existent are ca scop întărirea și îmbunătățirea relației de colaborare cu părinții,
în vederea procesului de educare a preșcolarilor, o mai bună comunicare între profesorpreșcolar - părinți, găsirea unor modalități de relaționare mai bună între cadrele didactice și
părinți, acestea fiind realizate prin activități comune între profesor- preșcolar -părinți. Toate
aceste lucruri punctuate constituie pași siguri care să contribuie la buna dezvoltare a
personalității copiilor. Pe durata desfășurării parteneriatului, s-au stabilit o serie reguli
constând în obligații și îndatoriri din partea tuturor celor care participă, iar ca metode și
tehnici de lucru s-au propus activități frontale și individuale desfășurate în ateliere de lucru
precum și chestionare aplicate participanților. Activitățile au fost stabilite la început de an și
în propunerea temelor s-a ținut cont și de perioadele favorabile, urmând ca în fiecare lună să
se desfășoare câte o activitate specifică anotimpului, ca de exemplu: -,, Toamnă harnică și
darnică!”- unde copiii au exprimat toate cunoștințele despre aspectele ce vizează toamna, apoi
au realizat colaje cu aspecte de toamnă , au cântat și au recitat poezii despre toamnă, au
realizat fișe didactice cu diverse sarcini.
- ,, Multiculturalitatea obiceiurilor de iarnă”, ,, În ajunul Crăciunului”- obiectivele urmărite
au vizat ca preșcolarii să redea cântece, poezii,tradțiii, obiceiuri de iarnă specifice.
”Primăvara și sărbătorile pascale”- obiectivele urmărite au vizat ca preșcolarii să picteze cât
mai frumos oăule naturale,să le încondeeze, să realizeze și felicitările de Paști; să realizeze
desene,picturi simbolice dedicate zilelor de mare sărbătoare de Paști; să colaboreze cu colegii,
frații, părinții sau bunicii lor; să-și dezvolte abilități de comunicare și relaționare emoțională
pozitivă;
- ,, În excursie – să ne cunoaștem județul Constanța ! ”- obiectivele urmărite au vizat ca
preșcolarii să cunoască obiective culturale,economice, religioase, de agrement, comunitare din
județul Constanța.
Copilul Mazuru Darius a participat la toate aceste acțiuni, fără nici un fel de rezerve.
Dizabilitatea lui constă în faptul că are exprimarea verbală mai greoaie, dar, în comparație cu
restul copiilor din grupă, el șie să citească, să scrie, știe să utilizeze telefonul mobil! Este
adevărat că este cu un an mai mare decât colegii lui, adică are deja șapte ani.
De multe ori, fișele didactice au sarcinile mai corect și mai bine rezolvate de el decât ceilalți
colegi din grupă!
Este foarte îngrijit când realizează desene liber, când pictează, când scrie la tabla magnetică,
când trasează semne grafice, sau litere ș.a.m.d. !
Anul acesta școlar am participat cu preșcolarii la o serie întreagă de concursuri județene,
naționale, internaționale.
L-am inclus și pe copilul Mazuru Darius la astfel de concursuri de cunoștințe, cum ar fi la
revista Timtim-Timy, la concursuri naționale de creație plastică, cu tema : ,,Prietenii
copilăriei ‘’ , Ediția VIII. Organizat de GRǍDINIŢA PP „LIZUCA”, loc. CLUJNAPOCA
La unele din acestea a luat locul I, iar la celelalte așteptăm rezultatele în lunile mai, iunie,
2018.
În calitatea mea de educatoare, trebuie să răspund diversităţii şi unicităţii fiecărui copil,
să-mi orientez pozitiv atitudinea, limbajul şi metodele pedagogice. Copilul preşcolar se află
într-un proces de formare în care fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare privire din partea
adulţilor care îl înconjoară poate să îi influenţeze imaginea de sine. Din experiența mea de
peste 25 de ani numai în învățământul preșcolar am învățat că este foarte importantă
atitudinea educatoarei la acţiunile copilului, apelativele, aprecierea pozitivă sau negativă,
pentru a-i da copilului încredere în forţele proprii !
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Şi educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol important în integrarea copiilor
cu afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de altă natură în grădiniţă. Rezultatele muncii
pentru promovarea incluziunii, atât directe cât şi indirecte, faţă de partenerii educaţionali,
părinţi, apar după intervale mari de timp şi sunt efectul unui exerciţiu asiduu, susţinut.
Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de
civilizaţie atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule de
solidaritate umană, fapt ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră.
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,, PERSPECTIVE ŞI EXPERIENȚE ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĀ “
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI
Lenuța Mārgean
Grādinița cu p.p. ,, Ion Creangā”

,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini în cea
mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să
mă îndrepte spre fericire. Educă-mă , te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume".
(Din ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole)
În anul școlar : 2017-2018 am înscris la grupa mare de preșcolari, pe care o coordonez , un
copil cu CES, pe numele de Mazuru Darius Dumitru. De-alungul anilor am avut copii la grupă
cu sindromul Down, sau cu paraplegie. La început am avut rețineri pentru că nu cunoșteam
copilul.Odată cu prezentarea zilnic la clasă a acestui copil temerile mele s-au spulberat
repede, pentru că am ajuns să-l cunosc mai bine, să-i aflu dizabilitățile. Fiecare copil este
diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi.
Integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi speciale, aflate
în dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală, senzorială, printr-o
serie de măsuri de natură juridică, politică, socială, pedagogică.
În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor și mijloacelor
optime de intervenție educativă, încă de la vârstele mici, asupra unei categorii cât mai largi de
populație infantilă. Astfel, conștiința copiilor, de la cea mai fragedă vârstă, trebuie formată și
dezvoltată , învățându-i pe aceștia că primirea copiilor ,,diferiți”, alături de toți ceilalți, trebuie
făcută nu de dragul lor, în primul rând și nu din milă pentru ei, ci pentru dreptul fiecărui
individ de a participa la acțiuni comune pentru dezvoltarea lui ulterioară, pentru a contribui și
el la dezvoltarea comunității în care trăiește.
Am pregătit ceilalți copii în vederea acceptării acestuia alături de ei, fără diferențe de
manifestare comportamentală sau verbală și am implementat strategii coerente de dezvoltare a
conștiinței și a comportamentelor copiilor din grupă în spiritul toleranței şi nediscriminării, a
acceptării de șanse egale pentru toți copiii. Grupa a primit informații într-o manieră corectă
și pozitivă despre acesta. Sensibilizarea acestora am făcut-o prin stimulări: am creat și aplicat
unele jocuri care permit stimularea unor deficienţe ( motorie, vizuală, auditivă, de limbaj),
ceea ce a determinat copiii să înţeleagă mai bine situaţia celui ce dizabilităţi: prin povestiri,
texte literare, prin discuţii.
Integrarea/ incluziunea a fost și este susținută de către mătușa copilului, care este și
tutorele, reprezentantul legal al copilului, ca urmare a lipsei mamei lui, care este plecată în
străinătate . La început am cerut tutorelui să mă informeze asupra factorilor de influenţă
negativă care ar trebui evitaţi ( fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini care determină
inhibarea / izolarea copilului).
O condiție esențială pentru reușita acestor acțiuni comune ale celor trei factori activi din
grădiniță este existența unor relații de înțelegere, constructive care se realizează prin atitudini
deschise, prin disponibilitate, printr-un ,,pozitivism” specific ce se cimentează cu voință și
convingere.
Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să
păstreze o aparenţă de normalitate, copilul a fost și este tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă.
Am exprimat aceleaşi aşteptări şi am stabilit limite similare în învăţare ca şi pentru ceilalţi
copii din grupă. Mi-am asumat rolul de moderator, am promovat contactul direct între copiii
din grupă şi am direcţionat întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe
educative speciale. De asemenea l-am încurajat şi l-am stimulat ori de câte ori a fost nevoie,
dându-i încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind
unele abilităţi sau interese speciale lui .
Mătușa copilului consultă și psihologul, pe d-na Palu Cristina, care este prezentă la grupă
săptămânal pentru a-l observa și pentru a da sfaturi tutorelui în modalitatea de a lucra cu
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acesta. De asemeni , în cadrul grădiniței noastre există un cabinet de logopedie, unde avem un
specialist, un logoped, pe numele de Brotea Andreea care duce o muncă asiduă cu copii cu
deficiențe de vorbire. Şi copilul Mazuru Darius are asistență de specialitate din partea
logopedului.
Parteneriatul existent are ca scop întărirea și îmbunătățirea relației de colaborare cu părinții,
în vederea procesului de educare a preșcolarilor, o mai bună comunicare între profesorpreșcolar - părinți, găsirea unor modalități de relaționare mai bună între cadrele didactice și
părinți, acestea fiind realizate prin activități comune între profesor- preșcolar -părinți. Toate
aceste lucruri punctuate constituie pași siguri care să contribuie la buna dezvoltare a
personalității copiilor. Pe durata desfășurării parteneriatului, s-au stabilit niște reguli constând
în obligații și îndatoriri din partea tuturor celor care participă, iar ca metode și tehnici de lucru
s-au propus activități frontale și individuale desfășurate în ateliere de lucru precum și
chestionare aplicate participanților. Activitățile au fost stabilite la început de an și în
propunerea temelor s-a ținut cont și de perioadele favorabile, urmând ca în fiecare lună să se
desfășoare câte o activitate specifică anotimpului, ca de exemplu: -,, Toamnă harnică și
darnică!”- unde copiii au exprimat toate cunoștințele despre aspectele ce vizează toamna, apoi
au realizat colaje cu aspecte de toamnă , au cântat și au recitat poezii despre toamnă, au
realizat fișe didactice cu diverse sarcini.
- ,, Multiculturalitatea obiceiurilor de iarnă”, ,, În ajunul Crăciunului”- obiectivele urmărite
au vizat ca preșcolarii să redea cântece, poezii,tradțiii, obiceiuri de iarnă specifice.
”Primăvara și sărbătorile pascale”- obiectivele urmărite au vizat ca preșcolarii să picteze cât
mai frumos oăule naturale,să le încondeeze, să realizeze și felicitările de Paști; să realizeze
desene,picturi simbolice dedicate zilelor de mare sărbătoare de Paști; să colaboreze cu colegii,
frații, părinții sau bunicii lor; să-și dezvolte abilități de comunicare și relaționare emoțională
pozitivă;
- ,, În excursie – să ne cunoaștem județul Constanța ! ”- obiectivele urmărite au vizat ca
preșcolarii să cunoască obiective culturale,economice, religioase, de agrement, comunitare din
județul Constanța.
Copilul Mazuru Darius a participat la toate aceste acțiuni, fără nici un fel de rezerve.
Dizabilitatea lui constă în faptul că are exprimarea verbală mai greoaie, dar, în comparație cu
restul copiilor din grupă el șie să citească, să scrie, știe să utilizeze telefonul mobil ! Este
adevărat că este cu un an mai mare decât colegii lui, adică are deja șapte ani.
De multe ori fișele didactice au sarcinile mai corect și mai bine rezolvate de el decât ceilalți
colegi din grupă!
Este foarte îngrijit când realizează desene liber, când pictează, când scrie la tabla magnetică,
când trasează semne grafice, sau litere ș.a.m.d. !
Anul acesta școlar am participat cu preșcolarii la o serie întreagă de concursuri județene,
naționale, internaționale.
L-am inclus și pe copilul Mazuru Darius la astfel de concursuri de cunoștințe, cum ar fi la
revista Timtim-Timy, la concursuri naționale de creație plastică, cu tema : ,,Prietenii
copilăriei ‘’ , Ediția VIII. Organizat de GRǍDINIŢA PP „LIZUCA”, loc. CLUJNAPOCA
La unele din acestea a luat locul I, iar la celelalte așteptăm rezultatele în lunile mai, iunie,
2018.
În calitatea mea de educatoare trebuie să răspund diversităţii şi unicităţii fiecărui copil,
să-mi orientez pozitiv atitudinea, limbajul şi metodele pedagogice. Copilul preşcolar se află
într-un proces de formare în care fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare privire din partea
adulţilor care îl înconjoară poate să îi influenţeze imaginea de sine. Din experiența mea de
peste 25 de ani numai în învățământul preșcolar am învățat că este foarte importantă
atitudinea educatoarei la acţiunile copilului, apelativele, aprecierea pozitivă sau negativă,
pentru a-i da copilului încredere în forţele proprii !
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Şi educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol important în integrarea copiilor
cu afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de altă natură în grădiniţă. Rezultatele muncii
pentru promovarea incluziunii, atât directe cât şi indirecte, faţă de partenerii educaţionali,
părinţi, apar după intervale mari de timp şi sunt efectul unui exerciţiu asiduu, susţinut.
Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de
civilizaţie atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule de
solidaritate umană, fapt ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră.
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Rolul tehnicilor expresiv - creative în consilierea copiilor cu tulburări
emoţionale şi de comportament
prof. psiholog Camelia Marinescu
Liceul Tehnologic „Ion Podaru” Ovidiu

Unul dintre obiectivele centrale ale consilierii, cunoaşterea universului interior al
copilului, poate fi atins cu ajutorul tehnicilor expresiv creative, tehnici ce constituie o cale
foarte potrivită de evaluare a personalităţii în formare a copilului şi a problemelor sale
emoţionale, precum şi a relaţiilor sale cu familia, a traumelor pe care le-a suferit, a nivelului
de anxietate existenţială, a capacităţilor şi a dificultăţilor sale de a se adapta la mediul social.
Cum şi cât poate fi decriptată lumea subiectivă a copilului prin desen? Pe ce se
bazează valoarea diagnostică şi terapeutică a acestui mijloc expresiv? Răspunsul acestor
întrebări este dat de valoarea simbolică a desenelor ca „vehicule” şi „activatori” de informaţie
psihologică inconţtientă sau de mesaje pe care copilul este incapabil de a le exprima verbal, ci
doar afectiv–imagistic, prin intermeiul liniilor grafice, culorilor formelor, poziţiilor şi
dimensiunilor personajelor sau obiectelor desenate.
Mecanismul psihologic prin care conflicte inconştiente nerezolvate, probleme
incomunicabile, atitudini şi sentimente faţă de persoanele importante din viaţa sa, frustraţii şi
anxietăţi, blocaje şi suferinţe reprimate sunt devoalate îl constituie proiecţia. Altfel spus,
problemele ascunse, neconştientizate, reprimate sau negate, îngropate în abisurile
inconţtientului sunt exprimate într-o manieră simbolică, adesea transparentă, în produsele
creaţiei artisticea subiectului şi sunt atribuite (proiectate) în elementele acesteia şi relaţiile
dintre aceste elemente. Astfel, personajele unei poveşti inventate de copil, dramatizate de el
împreună cu alţii sau prin jocul de marionete ori pur şi simplu redate grafic sunt investite cu
semnificaţii, emoţii, sentimente şi gânduri pe care copilul le trăieşte în legătură directă cu
evenimentele vieţii sale, cu relaţiile sale cu familia şi alte persoane semnificative din viaţa sa.
Sunt bine cunoscute testele proiective bazate pe desen: testul „omuleţului”, care oferă
indicii asupra nivelului intelectual al copilului; testul „desenului liber” al lui Minkowska
(reprezentând personaje sau orice altceva) permite aprecierea modului particular de percepţie
a copilului în două tipuri distincte: tipul senzorial şi tipul raţional. La tipul senzorial,
modalitatatea de realizare a desenului nu este prea precisă, dar detaliile sunt legate unele de
altele printr-un viu dinamism. Tipul raţional, dimpotrivă, are o manieră mai precisă de a
desena, fiecare element este redat riguros. Testul „desenului figurii umane” constă în
desenarea succesivă a două persoane de sex diferit. Testul „casă–copac-persoană”,
îmbogăţeşte situaţia proiectivă, având două etape de lucru: momentul creator nonverbal
(realizarea unui desen prin folosirea celor trei elemente indicate) şi momentul verbal,
interpretativ ( în care copilul este solicitat să descrie, să definească şi să interpreteze ceea ce a
desenat. Această a doua etapă creează asociaţii libere deosebit de relevante pentru cunoaşterea
problemelor emoţionale şi relaţionale ale copilului. Din acest desen pot fi înţelese modul în
care percepe copilul mediul înconjurător, proiecţia propriului său mod de a fi şi simţi în raport
cu sine şi cu ceilalţi. Testul „desenul familiei” este deosebit de relevant pentru cunoaşterea
raporturilor pe care le are copilul cu familia, ele fiind decisive în formarea personalităţii sale.
În timpul probei se pot observa reacţiile afective ale copilului, mai ales inhibiţiile şi refuzul de
a desena sau vorbi despre anumiţi membri ai familiei sau chiar despre sine, jena sau teama
faţă de unele personaje, resentimentele, ostilitatea. Se urmăresc oscilaţiile afective, trecerile
de la tristeţe la veselie, mânia, nemulţumirile faţă de unele personaje, izolarea şi sentimentul
de autodevalorizare sau de insecuritate. Elementele ca egocentrismul şi autocentralitatea,
redate grafic prin dimensiuni exagerate, sublinierile şi detaliile suplimentare, precizia grafică
a trăsăturilor unor personaje, precum şi estomparea, absenţa, imprecizia desenării altora pot fi
uşor identificate şi decriptate ca semnificaţie.
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Valoarea acestor tehnici este nu numai diagnostică, ci şi educaţional – terapeutică.
Copilul învaţă să-şi comunice mai adecvat şi în mod spontan sentimentele, dorinţele, învaţă
să-şi conştientizeze mai clar poziţiile şi atitudinile, dar şi să-i înţeleagă mai bine pe cei cu care
intră în contact sau pe cei cu care are dificultăţi de contact şi de comunicare. Efectul constă
într-o mai bună socializare şi maturizare emoţională.
Alte modalităţi tehnice de investigare şi terapie cu suport expresiv (pictural, grafic)
întregesc registrul testelor de desen propriu-zise. Desenul lumii interioare din linii, figuri,
culori. Copilul este rugat să închidă ochii şi să pătrundă în lumea lui interioară –„ Vezi cum îţi
apare lumea ta dinăuntru. Cum o poţi reda pe hârtie folosind doar linii, curbe şi figuri? Vezi
ce culori apar în lumea ta, în spaţiul tău interior...unde este plasat fiecare lucru şi unde te afli
tu acolo. Acum desenează tot ce ţi-ai imaginat..”.
Pictura sentimentelor din acest moment: Copilul este solicitat să realizeze o pictură cu
degetele de la mâini care să reprezinte starea lui din acel moment sau starea lui când este
fericit ori supărat (în funcţie de scopul propus). Pictura cu degetele are calităţi relaxante prin
angajarea tactil tactil-kinestezică şi oferă satisfacţie şi uşurinţă în exprimarea sentimentelor, în
mai mare măsură decât pictura cu instrumente.
Imaginarea şi desenarea unei „tufe de trandafiri”: I se sugerează copilului să închidă ochii
şi să-şi imagineze că este o tufă de trandafiri. Pentru ca asociaţiile libere să fie stimulate,
consilierul orientează fluxul imaginativ al copilului prin întrebări de genul: „Ce fel de tufă de
trandafiri eşti tu? Eşti foarte mare? Eşti foarte mică? Eşti groasă? Eţti subţire? Ai flori?
Dacă da, ce fel sunt florile tale, ce culoare au? Au multe flori, sau câteva? Sunt boboci, au
frunze? Cum arată ele? Cum sunt radăcinile tale? Sau poate nu ai?Sunt lungi şi puternice
sau plăpânde?” apoi copiii sunt rugaţi să deschidă ochii şi să deseneze tufa lor de trandafiri.
Se discută apoi cu ei ulterior, dacă ceea ce şi-au imaginat şi reprezentat prin desen are vreo
legătură cu viaţa lor reală.
Astfel sunt aduse la lumină o serie de situaţii şi trăiri din viaţa copilului, relevante pentru
înţelegerea, evaluarea şi terapia sa, când este nevoie.
Bibliografie:
Mitrofan, I.(coord.)(2000), Orientarea experienţială în psihologie, Editura SPER, Bucureşti.
Mitrofan,I.(coord.)(2003),Cursa cu obstacole aa dezvoltării umane,Editura Polirom , Bucureşti
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Formal și NonFORMAL îN eDUCAȚIA incluZivă
Moldoveanu Aurelia Manuela,
Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Techirghiol, Constanţa

Educaţia nonformală este diferită faţă de educaţia formală, atat prin conţinut cît şi prin
formele de realizare. Conţinutul este organizat pe arii de interes (şi nu pe ani de studiu sau
discipline academice), iar formele sale sunt foarte diverse ca durată, modalitate de organizare
sau predare.
Acest tip de educaţia este caracterizată prin: răspunsuri concrete la cerinţele fixate, în
funcţie de interese clar stabilite, obţinerea abstractizărilor prin extragerea de cunoştinţe din
viaţa practică - reducerea la minim a funcţiilor de predare, lăsînd mai mult loc funcţiei de
învăţare.
În afara metodelor clasice de recuperare si integrare a copiilor cu C.E.S., educaţia
nonformală ocupă un loc aparte. În recuperare se urmăreşte: valorificarea maximă a
posibilităţilor individuale, antrenarea funcţiilor psihice nealterate, astfel încât să poată prelua
activitatea funcţiilor afectate, în vederea formării unor abilităţi şi comportamente care să-i
permită integrarea optimă în viaţa profesională şi socială, pregătirea psihologică pentru a-şi
crea o stare afectiv-emoţională corespunzătoare.
Se menţionează o serie de direcţii specifice educaţiei nonformale: - sprijinirea
persoanelor ce doresc o dezvoltare în activităţi, susţinerea populaţiei pentru utilizarea mai
raţională a resurselor naturale şi personale, creşterea profesională sau schimbarea activităţii
profesionale, educaţia pentru sănătate şi raţionalizarea timpului liber.
Anumiți autori discută şi despre educaţia informală ca despre acele influenţe
educaţionale neintenţionate, spontane ce au loc în familie, în grupul de prieteni sau de egali.
De asemenea mass-media, producţia cinematografică, consumul de artă în general asigură o
educaţie informală dar nu lipsită de importanţă. Graniţa dintre educaţia non-formală şi cea
informală nu este întotdeauna uşor de trasat.
Contextul în care se desfășoară activitățile de educație nonformală poate fi ghidat de
principii specifice, dar și prin politici (europene, naționale – LEN, de exemplu). Educația în
context nonformal are: activități bine planificate, obiective specifice clare (deși nu urmărește
un anumit curriculum ), caracter experiețial, participativ, inovativ, interactive, rezultate
cuatificabile, metode active, creative, interactive; nu conduce în mod automat la certificarea
cunoștințelor și a competențelor dobândite.
În cadrul programului săptămânii „Să ştim mai multe, să fim mai buni” se pot desfăşura
ateliere de creaţie coordonate de către profesori de limbi străine, profesori de sprijin și limba
română. La aceaste activitați, alături de elevi și elevi cu CES din clasele care au confecţionat
diverse obiecte decorative colaborând foarte bine între ei şi manifestând mult entuziasm.
În cadrul activităților dedicate zilelor intenaționale se pot a desfăşura în sala multimedia
a şcolii sau în aer liber concursuri sau probe sportive. La astfel de activității pot participat
profesorul de sprijin alături profesorul psiholog şi profesorul logoped. În cadrul activităţii,
elevilor pot fost viziona filme cu teme specifice, pot să realizeze desene pe tema zilei
internaționale sărbătorite.
Acest tip de educație este esențială în cazul elevilor cu C.E.S și în funcție de
diagnosticul acestora putem utiliza diferite metode de lucru și activități: jocuri, flashmmob,
debrief, writing theatre, teatru playback, teatru labirint/sensorial, teatru de improvizație, teatru
forum, team-building, biblioteca vie, training, facilitare, cafenea public, storytelling; public
speaking, sceneta, atelier/workshop, vânătoare de comori, origami, open space technology,
animație socio-educativă, proiecte, debate, animație stradală sau photovoice.
Lunar se pot organiza întâlniri în cadrul cărora se desfăşoară activităţi specifice de
învăţare nonformală: dramatizarea, exerciţii şi jocuri în mediul înconjurător, confecţionarea
unor lucrări de artă plastică decorativă şi practică.
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Resursele pe care le folosim în acest context nonformal pot fi variate: informaționale –
metode, jocuri, ghiduri și materiale video. Datorită acestora autorii care au în vedere elevii ca
grup ţintă subliniază că educaţia nonformală conţine acele “influenţe educative”, care au loc
în afara clasei: activităţi extradidactice sau activităţi opţionale sau facultative. Alţii vorbesc
despre educaţia non-formală ca despre “educaţia extraşcolară”. Mai este identificată şi cu
“educaţia adulţilor”.
Una dintre trăsăturile definitorii ale educaţiei nonformale este dată de implicarea
voluntară a celui care învaţă în procesul construirii achiziţiilor sale cognitive şi atitudinale. În
această perspectivă, educaţia nonformală reprezintă, cel puţin din punct de vedere procedural,
o „şcoală“ pentru formarea voluntariatului ca formă de participare în societate. Acest aspect
este important pentru elevii cu C.E.S care simt nevoia de ai ajuta pe alții.
Chiar dacă mulţi recunosc că educaţia non-formală are un caracter mai puţin rigid, dar
adesea cu acelaşi rezultat formativ ca şi educaţia şcolară sau formală. Acţiunile educative,
care sunt plasate în cadrul acestui tip de educaţie, sunt flexibile şi vin în întîmpinarea diferitor
interese, particulare sau chiar specifice pentru fiecare persoană.
Strategia urmăreşte îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie absolut necesară în
contextul unor schimbări complexe la nivelul vieţii de familie, a pieţei forţei de muncă, a
comunităţii, a societăţii multiculturale şi a globalizării. Educaţia de bună calitate presupune
aplicarea modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte în care să fie
implicaţi elevi, cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la
părinţi, societatea civilă, media şi comunitate.
Pedagogii de formaţie clasică atrag atenţia asupra necesităţii ca educaţia nonformală să
se desfăşoare în corelaţie cu educaţia formală. În ultima vreme asistăm la o tendinţă de
apropiere între cele două. Pe scurt am putea spune că educaţia formală tinde să devină tot mai
puţin “formală”, adică mai flexibilă, mai adaptată nevoilor şi motivaţiilor specifice elevilor ,
în timp ce educaţia non-formală tinde să devină tot mai “formală” – adică se organizează tot
mai bine, urmăreşte asigurarea unei anumite calităţi şi folosirea unor metode deja probate şi
recunoscute de specialişti şi mai ales, urmăreşte o recunoaştere publică.
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EFECTELE DIFICULTĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE A MATEMATICII ÎN
ŞCOALĂ
Mologani Accan, profesor
Colegiul Naţional „Kemal Ataturk” Medgidia

Unul din redutabilele efecte implicite ale dificultăţilor de învăţare a matematicii în
şcoală este, aşa după cum o mare parte dintre psihologi s-a semnalat deja, anxietatea în raport
cu activităţile de natură matematică. Această stare anxiogenă şi anxioasă se poate extinde
dincolo de obiectul de studiu matematică, în sine, la alte discipline de învăţământ, unde
trebuie, de asemenea, recurs la abilităţi de tip matematic pentru rezolvarea de probleme şi
exerciţii specifice (fizică, chimie, geografie, astronomie, logică etc.). De altfel, se vorbeşte
chiar de o proliferare, în sfera matematicii şcolare, a aşa-numitului fenomen al "anxietăţii de
test", dat fiind că pentru orice elev evaluarea matematică este foarte asemănătoare cu o
veritabilă testare, generând conduite specifice.
Există, totuşi, diferenţe interpersonale semnificative în privinţa gradului de anxietate
între elevi, acest lucru depinzând mult de structura personalităţii, de implicarea şi atitudinea
acestora, de precedentele din experienţa anterioară. Gradualităţile "anxietăţii matematice" pot
fi corelate şi cu gradul de cultură şi statutul socio-cultural şi material al familiei elevului, cu
atitudinea acesteia faţă de copil în plan educativ (de la hiperprotecţie şi hiperexpectanţă, până
la totala indiferenţă).
Efectele dificultăţilor de învăţare a matematicii în şcoală şi în viaţă trec, însă, dincolo
de realitatea acestei anxietăţi, prelungindu-se în diverse alte domenii, aspecte, funcţii şi
procese ale psihismului copilului.
Studii în acest sens, pe loturi de copii cu dificultăţilor de învăţare a matematicii au
relevat ca afectate şi afectabile în această manieră de prelungire indirectă: atenţia selectivă,
organizarea spaţială, orientarea temporală, memoria, limbajul oral, cititul, perseverenţa şi
consecvenţa în raport cu sarcina, auto-monitorizarea elevului cu dificultăţilor de învăţare a
matematicii, mergând până la afectarea mobilităţii grafo-motrice, a stimei de sine şi a unor
abilităţi sociale propriu-zise ale individului.
În acest fel, asemenea disfuncţii, care erau luate în seamă în special ca premise ale
dificultăţilor de învăţare a matematicii pot deveni chiar consecinţe ale acestora la un moment
dat şi, ulterior, iarăşi premise pentru agravarea lor în continuare. Corn şi colaboratorii au
elaborat un tabel sugestiv care explicitează, alături de aspectul psihic afectat de dificultăţilor
de învăţare a matematicii şi adevărate "mostre de conduită afectată", ca cele mai simptomatice
şi mai reprezentative:
EFECTE ALE DIFICULTĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE A MATEMATICII ÎN ŞCOALĂ
Arii de dificultate
Atenţie selectivă

Exemple tipice de conduită afectată
pare că nu-l interesează;
este distras de stimuli irelevanţi;
oboseşte uşor, când încearcă să se concentreze.
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Impulsivitate

Perseverenţă
Inconsistenţă
Automonitorizare
Limbaj/lectură

Organizare spaţială

Abilităţi grafomotrice

Memoria

Orientare temporală

Stima de sine

Abilităţi sociale

conduita de căutare foarte scurtă;
ritm alert de lucru;
comite unele greşeli din grabă;
nu utilizează strategii de planificare; conceptualizază bine, dar nu
participă la detalii; calculează imprecis;
confundă, omite simboluri;
stări frustante subite.
dificultăţi în a trece de la o operaţie la alta.
rezolvă probleme într-o zi, dar nu şi în cea următoare;
este capabil de mare efort, dacă este motivat artificial.
nu examinează complet şi minuţios sarcina problemei;
nu poate indica punctele dificile ale unei probleme;
nu îşi revizuieşte modul de rezolvare, odată demarat.
dificultăţi în achiziţionarea vocabularului matematic, confundând
sau omiţând termeni specifici;
procesarea lentă, greoaie a mesajelor orale/scrise cu "încărcătură"
matematică; dificultăţi în a decodifica unele simboluri matematice.
dificultăţi în organizarea lucrării în pagină;
nu ştie pe care parte a problemei să insiste;
are dificultăţi în a reprezenta figuri, scheme; scapă din vedere
anumite elemente grafice componente;
are un simţ de orientare slab;
caietele de teme şi notiţe dezordonate.
formă incertă a cifrelor, numerelor, literelor; aliniere, ordonare
inadecvată a numerelor; copiere incorectă;
necesită mult timp pentru redactarea finală a temei;
nu poate asculta în timp ce scrie;
lucrează mai corect la tablă decât pe caiet;
preferă litere de tipar în locul celor de mână;
apasă tare cu pixul/creionul, când scrie;
scrie cu ochii prea aproape de pagină;
pagina lucrată e murdară (corectată, pătată).
nu memorează tabla înmulţirii;
nu dispune de strategii de stocare a informaţiei matematice;
îşi aminteşte doar parţial şi pe sărite reguli, paşi de algoritm;
inversează cifre (în numere), litere (în notaţii literale);
"roteşte", în analiză, locul datelor problemei
are dificultăţi în consumarea activităţi didactice uită ordinea orelor
în orar;
soseşte la şcoală prea devreme, ori prea târziu; dificultăţi în "citirea"
ceasului electronic (digital);
crede că nici cel mai mare efort nu-i asigură succesul;
neagă dificultatea resimţită;
este foarte sensibil la critică;
se opune, refuză ajutorul.
este şi rămâne, în mare măsură, dependent;
nu sesizează esenţialul din conjuncturi şi contacte sociale;
nu-şi adaptează mesajul la situaţie şi audienţă.

Ulterior, în viaţă, mai mult decât neînsuşirea scrierii, citirii sau vorbirii corecte,
102

neînsuşirea matematicii în şcoală "deturnează" destine, urmărind practic toată viaţa pe adultul
cu dificultăţilor de învăţare a matematicii, pe care, în copilărie, nimeni nu a încercat să i le
atenueze.
Relevanţa socială a matematicii, ca necesitate este într-adevăr mai mare decât a scriscititului şi oralităţii corecte. Persoanele care nu ştiu să citească ori să scrie (corect) se simt
frustrate, renunţă la o carte, la o scrisoare, pierd (ratează) o slujbă sau alta, nu pot comunica
cu semenii (pe cât ar vrea).
Persoanele care, însă, nu ştiu o elementară aritmetică şi geometrie au mari probleme
curente, în traiul cotidian, nemaifiind vorba doar de frustrare sau umilinţă. A nu şti câţi bani
are în buzunar, a nu înţelege preţurile în magazin, a nu şti ora, data calendaristică, a nu
cuantifica distanţele, dimensiunile uzuale ale obiectelor, echivalează pentru persoana în cauză
cu o veritabilă infirmitate, dat fiind că matematica este totuşi, în esenţa ei, realitate pur şi
simplu.
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EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN ASIMILAREA CUNOȘTINȚELOR
DE LIMBA ROMÂNĂ DE CĂTRE ELEVII CU CES
Munteanu Laura-Viorela
Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu” Medgidia
Lucrarea se constituie ca un exemplu de bună practică, fiind un studiu de caz, pe o
elevă cu CES, înscrisă în școala noastră, pentru care am realizat planul de intervenție,așa cum
a procedat și învățătorul ei anterior.
Ca profesor de limba română, am ales, ca obiective pe termen lung, să-şi dezvolte
abilităţi de scris – citit prin utilizarea literelor învăţate, a cuvintelor, a unor texte scurte, cu
suport intuitiv (imagistic), pornindu-se de la o analiză SWOT. S-a urmărit intervenția pe
domeniul cognitiv și s-au fixat ca obiective pe termen scurt: să recunoască literele alfabetului,
să citească corect litere, silabe, cuvinte, să scrie corect litere, silabe, cuvinte, să construiască
oral un text foarte scurt, să scrie corect după dictare cuvinte cu sens și să respecte încadrarea
în pagină și s-au aplicat metode și mijloace didactice specifice de învățare, de tip exercițiu. Sau realizat toate tipurile de evaluare, predominând evaluarea orală. La finalul celor 7 luni de
aplicare, s-a constatat un real progres.
Informaţii generale: eleva se numește C.C. , s-a născut pe 1.11.2007 și locuiește în
M., fiind înmatriculată la Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu”. Tatăl, M. S., constructor,
este angajat la o firmă din străinătate, iar mama, N.I., este asistent personal. Familia
manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea şcolară, monitorizează permanent informaţii
despre evoluţia copilului şi este receptivă la sugestiile oferite de factorii educativi din şcoală.
Programul s-a elaborat pe 9 noiembrie 2015 și s-a derulat în intervalul 15.10. 2015 22.06.2016, după ce s-au cules informaţii despre potențialul educaţional al copilului, din care
s-au selectat cele referitoare la comportamentul cognitiv, cu precădere în ceea ce privește
disciplina limbă şi comunicare: vocabular extrem de sărac, posibilităţi de exprimare foarte
reduse, vorbește rar și ezitant, încetinit; nu cunoaşte decât literele ,,a” și ,,m”; în scris apar
omisiuni şi confuzii între grafeme, face confuzii în identificarea literelor și sunetelor.
În proiectarea și aplicarea programului de intervenţie pentru disciplina limba română,
s-au fixat, ca obiective pe termen lung, să dezvolte abilităţi de scris – citit prin utilizarea
literelor învăţate a cuvintelor, a unor texte scurte, cu suport intuitiv (imagistic). Am pornit de
la analiza SWOT: care are ca:
- puncte tari: răspunde la laudă, este curioasă, îi plac activităţile artistice, îi place să
înveţe ceea ce îi foloseşte, iubește să - și petreacă timpul între copii;
- puncte slabe: instabilitate emoţională, atenţie nedistributivă şi fluctuantă, nu are
rezistenţă la efort intelectual, nu citește și nu scrie și nu poate ține un instrument de
scris în mână, fără ajutor;
- oportunități: motivația puternică a copilului de a socializa și disponibilitatea
părinților de a se implica în activitățile de învățare, pentru progresul copilului;
- amenințări: faptul că se îmbolnăvește foarte ușor și des și, semestrial, timp de 2-3
luni-perioada se poate prelungi, în funcție de context - se internează în Sanatoriul de la
Techirghiol, ceea ce pune în imposibilitate continuitatea programului de învățare
personalizat.
S-a urmărit intervenția pe domeniul cognitiv și s-au fixat ca obiective pe termen scurt: să
recunoască literele alfabetului, să citească corect litere, silabe, cuvinte, să scrie corect litere,
silabe, cuvinte, să construiască oral un text foarte scurt, să scrie corect după dictare cuvinte
cu sens și să respecte încadrarea în pagină.
Printre metodele şi mijloacele didactice aplicate, s-au numărat: exerciţii şi jocuri de
dezvoltare a auzului fonematic, de conştientizare a legăturii dintre fonem şi grafemul
corespunzător (activităţile se pot organiza sub forma de joc), exerciţii de conştientizare a
structurii cuvântului - metoda globală, metoda fonetică, analitico-sintetică (analiza cuvântului
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– cuvânt cu sens - despărţire în silabe - identificarea literelor – identificarea sunetelor
corespunzătoare – cuvânt cu sens), exerciţii de identificare a ordinii silabelor în structura
cuvintelor (se vor utiliza cuvinte cu sens bisilabice), exerciţii de exprimare corectă orală şi
scrisă cu utilizarea unor materiale didactice de suport (fişe de lucru în care cuvintele cu sens
scrise să fie însoţite de imaginea concretă a acestora), exerciţii orale şi scrise de identificare a
ordinii cuvintelor în propoziţie ( metoda analitico-sintetică), exerciţii de încadrare în pagină,
iniţial prin utilizarea unor figuri/desene şi apoi a unor cuvinte, exerciţii de scriere după dictare
a unor cuvinte cu sens/propoziţii simple, povestiri orale după imagini /exerciţii de ordonare a
unor imagini pentru identificarea succesiunii evenimentelor şi construirea orală a unor
propoziţii, exerciţii de scris – citit a unor propoziţii scurte realizate după imagini (utilizarea
unor cuvinte cu sens este obligatorie), ordonarea unor propoziţii simple pentru a obţine un text
foarte scurt, eventual, după imagini.
Criteriile după care s-a realizat evaluarea au fost: identificarea şi recunoaşterea unele
litere și a unor cuvinte cu sens, monosilabice şi bisilabice, citirea, în ritm propriu, a unor
cuvinte și propoziţii simple (3 cuvinte), scrierea cuvintelor cu sens (mono şi bisilabice) după
imagini, construirea orală a unor propoziţii simple, cu şi fără suport imagistic, ordonarea
cuvintelor, astfel încât să obţină propoziţii simple; ordonarea propoziţiilor simple, realizate
după imagini, astfel încât să obţină un text foarte scurt; construirea orală şi scrisă a unui text
foarte scurt, după imagini şi cu sprijin din partea profesorului, scrierea corectă, după dictare, a
unor cuvinte cu sens, mono/bisilabice, respectarea încadrării în pagină, cu suport.
S-au aplicat, ca metode şi instrumente de evaluare, cu preponderență, evaluarea orală.
I s-a oferit elevei posibilitatea să se exprime oral, atunci când sarcina scrisă îi depăşeşte
posibilităţile proprii de realizare. De asemenea, au fost utilizate probe orale şi probe scrise,
fişe de evaluare, observaţia, iar evaluarea continuă a constat în utilizarea aprecierilor verbale
şi sublinierea progresului realizat în rezolvarea fiecărei sarcini. Evaluarea finală a vizat
atingerea criteriilor minime de progres.

Bibliografie:
Muşu. Ionel (coord.), 2000, Ghid de predare învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale,
Editura MarLink
Popovici, Doru, Vlad, 1999, Elemente de Psihopedagogia Integrării, Editura Pro Humanitate,
Bucureşti
Vrăsmaş, Ecaterina, 1999, Învăţarea scrisului, Editura Pro Humanitate, Bucureşti
Vrăsmaș, Traian, 2017, Cursul-suport - Probleme psihopedagogice ale copiilor cu CES

REZUMAT:
Lucrarea se constituie ca un exemplu de bună practică, fiind un studiu de caz, pe o
elevă cu CES, înscrisă în școala noastră, pentru care am realizat planul de intervenție,așa cum
a procedat și învățătorul ei anterior.
Ca profesor de limba română, am ales, ca obiective pe termen lung, să-şi dezvolte
abilităţi de scris – citit prin utilizarea literelor învăţate, a cuvintelor, a unor texte scurte, cu
suport intuitiv (imagistic), pornindu-se de la o analiză SWOT. S-a urmărit intervenția pe
domeniul cognitiv și s-au fixat ca obiective pe termen scurt: să recunoască literele alfabetului,
să citească corect litere, silabe, cuvinte, să scrie corect litere, silabe, cuvinte, să construiască
oral un text foarte scurt, să scrie corect după dictare cuvinte cu sens și să respecte încadrarea
în pagină și s-au aplicat metode și mijloace didactice specifice de învățare, de tip exercițiu. Sau realizat toate tipurile de evaluare, predominând evaluarea orală. La finalul celor 7 luni de
aplicare, s-a constatat un real progres.
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Diversitatea activităţii ludice la copiii cu autism
Prof. Psihopedagog Neguţu Veronica

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.
Cuvintele „ joc”, „activitate ludică” şi „copii”sunt de obicei asociate. Însă termenii
„joc” şi „copii cu autism”, nu apar mereu împreună. Prin „joc” sau „activitate ludică” învăţăm
cum să dezvăluim misterele lumii sociale copiilor.
Una din formele de manifestare a copilului este jocul. În mod obişnuit asemenea
activitate este izvorâtă din nevoia de acţiune, de mişcare a copilului - o modalitate de a-şi
consuma energia - sau de a se distra, un mod plăcut de a utiliza timpul şi nu numai.
Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi de operaţiuni, care urmăresc obiective de
pregătire intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. Elementul de joc imprimă acestuia
un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie funcţională,
de veselie şi bucurie, de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, a
oboselii.
Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii
psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a copilului la lecţii, sporind
interesul de cunoaştere faţă de conţinutul acesteia.
Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii diagnosticaţi cu autism, întrucât le oferă
şansa de a se juca cu alţi copii. În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care
desfăşoară activitatea şi comentează situaţiile de joc (loto, domino, cuburi, cărţi de joc etc).
Înţelegerea lumii sociale solicită următoarele: conştientizarea existenţei celorlalţi, o
dorinţă de apartenenţă, de a fi incluşi sau de a împărţii cu alţii, o înţelegere a modului cum
ceilalţi s-ar comporta sau ar răspunde. De exemplu, bebeluşii gânguresc şi zâmbesc când
joacă cucu-bau, iar copiii mici se bucură de obicei de atenţia celor care li se alătură în joc.
Când înţelegem că, autismul este o întârziere de dezvoltare şi copiii cu autism, de multe ori, se
comportă ca fiind mult mai mici decât vârsta cronologică, suntem la jumătatea drumului spre
descifrarea modului în care ei se joacă. A participa la un joc şi a te juca cu alţi copii, este, de
obicei o experienţă incitantă. Multă lume consideră de la sine înţeleasă abilitatea de a avea
atenţie distributivă. Pentru majoritatea copiilor cu autism jocul se desfăşoară prea repede şi ei
nu pot ţine pasul. Copiii cu autism au nevoie de tot sprijinul posibil pentru a înţelege lumea
din care face parte, inclusiv lumea jocului.
În momentul 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. Aceasta „se întâmplă voluntar,
adesea spontan, oferind copilului întăriri intrinseci şi recompense. Joaca este activă,
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valorizată de către participanţi, este inedită şi flexibilă.”( Wolfberg P. şi Schueler L. A. 1992,
p 120)
“Jocul dezvoltă creativitatea, intelectul, trăirile emoţionale, stabilitatea, senzaţiile de
bucurie şi plăcere. Obişnuinţa de a fi fericit. (Piers şi Landau, 1980, p. 73)”. Jocul este un act
creativ care le permite oamenilor să înţeleagă, să gândească şi să aibă un comportament din ce
în ce mai complex şi mai flexibil, dându-le încredere în sine şi un sentiment de realizare. Prin
interacţiunile lor spontane, copiii descoperă moduri unice şi innovative de a răspunde la
mediu, ce trebuie evaluate şi înţelese de cei care îi îngrijesc şi le sprijină dezvoltarea. Toţi
copiii au nevoie de ocaziii de a expora şi de a interacţiona cu mediul lor înconjurător cu
plăcere. Pentru copiii cu autism este vital, ca ei să poată să guste bucuria jocului, care nu
depinde de activităţi rigide, ci ţine de descoperirea de noi şi incitante interacţiuni. Copiii au
nevoie de un partener de joacă, pentru a-şi dezvolta simţul empatic, doresc pe cineva cu care
să empatizeze, să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare. Realizarea acestor experienţe
plăcute pentru toţi participanţii duce la o” deschidere a stări afective” care va avea un profund
impact aupra dezvoltării cogniţiei şi a interacţiunilor sociale.
Jocul este o experienţă dinamică ce încurajează ingeniozitatea, ambiţia şi
reciprocitatea, iar părinţii şi specialiştii trebuie să recunoască cât de importante sunt aceste
calităţi, ce îi ajută pe copii să obţină informaţii şi să înţeleagă lumea. Copiii rareori utilizează
jocul pentru a afişa conştient o anumită abilitate, aşa că, nu e totdeauna potrivită interpretarea
jocului lor în relaţie strictă cu abilităţile lor cognitive.
Pentru copiii cu autism, jocul este deseori prezentat mai degrabă ca o abilitate ce
trebuie învăţată, decât ca o experienţă ce trebuie avută împreună şi savurată. În consecinţă, lor
nu li se oferă probabil aceleaşi oportunităţi de joc, care să le permită să se exprime sau să
devină stăpâni pe gândire şi experinţele lor. Una dintre dificultăţile, în a determina rolul pe
care-l are jocul în dezvoltarea copiilor, este faptul că, părinţii şi educatorii deseori îl privesc ca
având un scop diferit.
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Sindromul Asperger – ce se întâmplă?
PROF. PSIH. Elena Ştefania Onciul
C.J.R.A.E. Constanţa - Liceul Teoretic G.E. Palade şi CSS1 Constanţa

Ce este Sindromul Asperger?
„Imaginaţi-vă că sunteţi brusc proiectat într-o cultură total străină, unde oamenii par
a fi diferiţi de dumneavoastră, unde există permanent pericolul de încălcare a regulilor
sociale pe care nu le înţelegeţi şi unde vă luptaţi să faceţi faţă modalităţilor de interacţionare
care li se par naturale celor din jurul dumneavoastră. Iată ce simt când sunt la şcoală copiii
cu sindrom Asperger: confuzie.”(Kovacs, 2006, p.82
Sindromul Asperger este o tulburare de dezvoltare din spectrul autistic. Acest sindrom
este cauzat de factori genetici şi de altă natură. Încă de la naştere sau foarte devreme apar
dificultăţi cauzate de această stare de sănătate şi continuă să se manifeste în timpul vieţii.
Copiii, cu acest sindrom, învaţă să se descurce mai bine pe măsură ce înaintează în vârstă. 1
din 250 de elevi sunt afectaţi şi majoritatea sunt băieţi. Diagnosticarea Sindromului Asperger
se realizează în jurul vârstei de 9 ani, în medie, dar este probabil ca o persoană să nu fie
diagnosticată până la vârsta de adult.
Coeficientul de inteligenţă mediu spre ridicat al elevilor cu sindrom Asperger nu asigură şi o
participare de nivel mediu în relaţiile sociale sau în conştientizarea emoţională a sentimentelor
şi gândurilor celorlalţi. Ei fac eforturi pentru a interpreta expresiile faciale şi limbajul trupului.
Dacă ceilalţi copii aderă la reguli sociale naturale şi aderă la ele instinctiv, ei au dificultăţi de
comunicare eficientă cu ceilalţi şi au deseori probleme de interacţionare adecvată cu adulţii şi
ceilalţi copii.
Copiii cu acest diagnostic sunt diferiţi. Unii sunt foarte gălăgioşi şi foarte activi, iar alţii sunt
foarte liniştiţi. Dificultatea de a-i înţelege pe ceilalţi este punctul lor comun, incapacitatea de a
fi empatici cu ceilalţi şi lipsa de capacităţi de a se purta într-o manieră de a-şi face şi a-şi
p[stra prietenii.
Înfăţişarea copiilor cu sindrom Asperger nu este alterată. Tiparul comportmental este atipic şi
necesită o observare atentă. Sindromul este mult mai des întâlnit decât se crede în general.
Comunicarea eficientă cu elevii care au sindrom Asperger:
„Fiţi calm!” Elevii pot fi rezervaţi, obraznici sau dezinteresaţi în mod intenţionat...în acest
caz elevii cu sindrom Asperger rareori fac acest lucru. Ei nu cunosc şi nu aplică regulile
sociale de bază pentru a putea înţelege cum sunt percepuţi de ceilalţi. Rareori elevii spun sau
fac lucruri care par a fi contra autorităţii cadrului didactic. Rezolvaţi problema cu calm şi nu
luaţi personal. Dificultăţile persoanei sunt rezultatul afecţiunilor biologice ale zonelor
creierului responsabile cu reglarea comportamentului social şi al înţelegerii acestuia.
„Nu-i vorbiţi de sus!”, dar verificaţi dacă a înţeles ce trebuia să facă. Dacă o repetă verbal nu
înseamnă că a şi înţeles-o! Procesarea informaţiilor verbale se realizează cu dificultate la
elevii cu sindrom Asperger.
„ Comunicaţi cât mai clar posibil!” spuneţi-i exact ce vreţi să facă, deoarece ei nu înţeleg
sugestiile, propunerile, alegerile...De exemplu întrebarea „vrei să ieşi afară acum?” poate
primi răspunsul foarte direct, dar neintenţionat obraznic, „nu!”.
„Folosiţi un limbaj direct!”Ar fi bine să evitaţi sensurile duble, ironi, sarcasmul, glumele
subtile, întrebările deschise complexe. Elevul trebuie să fie atent, îl strigaţi pe nume, nu vă
aşteptaţi să vă privească - acest lucru este dificil pentru elevii cu sindrom Asperger.
„Vorbiţi mai rar!” acordaţi timp elevului pentru a răspunde, pentru a înţelege informaţiile
noi, de a emite un răspuns sau repetaţi instrucţiunea.
„Nu discutaţi cu un elev furios/ supărat!” Nu vă certaţi cu elevii în astfel de trăiri psihice
sau ridicând vocea. Mulţi elevi cu sindrom Asperger sunt sensibili la zgomote. Dacă ridicaţi
tonul nu îl veţi ajuta să înţeleagă ce doriţi. Încercaţi să detensionaţi situaţia:
 Să iasă din clasă, oferiţi-i o alternativă, un compromis , dacă se poate.
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 Vorbiţi cu ton calm, elevul nu va înţelege mimica feţei şi gesturile – puteţi folosi un
cartonaş ajutător, vizual ca să –i arătaţi unde vreţi să meargă sau ce să facă!
„Asiguraţi-vă că elevul ştie ce se aşteaptă de la el!”. Elevul trebuia să fie informat
permanent: unde este terenul de sport, unde este magazinul şcolii, la ce or[ trebuie să fie
prezent la o activitate, ş.a. Dificultăţile cele mai dese sunt atunci când îi lipsesc informaţii
despre ce trebuie făcut în situaţii sociale.
„ Asiguraţi o cameră disponibilă, liniştită!”. Când elevului atinge un nivel de stres prea
ridicat , cu un comportament problematic, trebuie să părăsească sala de clasă şi să se calmeze.
Metoda „Cercul de prieteni”
Metoda aceasta este o metodă simplă şi necesară pentru a sprijinii elevii cu sindromul
Asperger. Se vor selecta atent elevii sensibili , voluntari şi implicaţi activ în ajuta, a avea grijă
de o persoană cu sindrom Asperger.
Grupul de voluntari au nevoie de cunoştinţe şi de formare despre cum să comunice, să
interacţioneze în aşa fel încât să facă elevul să se simtă inclus, acceptat în grup. În funcţie de
nevoile elevului, de exemplu – să îl însoţească spre sala de sport, conducerea spre un alt
laborator unde se va desfăşura următoarea oră, pentru a nu întârzia, în timpul activităţilor
recreative din pauze, însoţirea elevului până acasă pentru a preveni intimidarea acestuia,
reamintirea temelor pentru acasă, etc.
Grupul de sprijin se organizează, se întâlneşte o dată pe săptămână pentru a discuta
metodele de sprijin, progresul, obstacole întâmpinate în lucru cu elevul cu sindrom Asperger.
Se analizează atenta monitorizare şi se primesc îndrumări de la un cadru didactic specializat.
„Nu putem schimba regulile pentru un singur elev” auzim deseori la unele cadre
didactice. Pentru că oamenii, elevii cu sindrom Asperger gândesc şi învaţă diferit au nevoie de
o abordare diferită, ceea ce înseamnă că, uneori, regulile trebuie aplicate diferit. Ar fi ideal ca
profesorii să înţeleagă faptul că este contra productiv să sancţionezi un elev cu sindrom
Asperger, din moment ce dificultăţile lui de comportament apar din lipsa unei comprehensiuni
reale.
Dacă apar acte agresive, ar fi potrivit să fie asociate cu anxietatea produsă de
incapacitatea de a înţelege, de a accepta comportamentul şi motivaţiile celor din jurul lor.
„Comportamentul prin care se încearcă să se atragă atenţia apare adeseori din cauza
sentimentului de igonare, de neînţelegere a subtilităţilor interacţiunilor sociale de zi cu zi şi a
glumelor.”( Kovacs, 2006, p. 84)
Anxietatea este starea psihică obişnuită a majorităţii elevilor cu sindrom Asperger.
Aceştia încearcă să facă faţă tot timpul cererilor cadrului didactic, glumelor şi conversaţiilor
celorlalţi elevi ceea ce declanşează un nivel mare de anxietate şi este este greu de apreciat
acest lucru. Cei mai mulţi elevi învaţă să –şi dezvolte o mască, interfaţă superficială de
apărare, de acoperire. După această mască elevii pot părea „adaptaţi” social, pentru a evita să
fie catalogaţi drept diferiţi, „ciudaţi” şi astfel mulţi elelvi cu acest diagnostic se descurcă la
şcoală.
Oricum elevii spun că sunt stresaţi, supăraţi, extenuaţi. Aceste sentimente reale se
relavă când sunt consiliaţi în cabinetul şcolar de asistenţă psihopedagogică sau când ajung
acasă şi pot să-şi elibereze frustrările, fiind în siguranţă.
Bibliografie:
1. Maria Kovacs, 2006, Învăţarea într-un mediu incluziv, Program Phare 2003,Step by Step,
Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională, Bucureşti, pg. 80-84
2. Pat Chick, 2006, Sprijin individualizat pentru învăţare, Program Phare 2003,Step by Step,
Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională, Bucureşti, pg. 78 - 84
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TABLOUL CLINIC AL COPILULUI CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL
AUTIST( TSA)
Prof. Psih. POPA Mihaela –Camelia, CJRAE Constanța
Prof. Psih. CRUDU Gabriela, CJRAE Constanța

Conform criteriilor de diagnosticare ale DSM- 5 (American Psychiatric
Association, 2016), TSA se definește ca un cumul al următoarelor criterii:
1. deficitul, în mod continuu, în comunicare și interacțiune socială, în context și medii
diferite (reciprocitate socio-emoțională deteriorată, comportament comunicativ verbal
sau non-verbal folosit în interacțiunea socială, deteriorare în procesarea relațiilor
interpersonale).
2. existența pattern-urilor comportamentale, interese sau activități ce prezintă un caracter
restrictiv sau repetitiv (stereotipii- mișcări motorii cu rol de stimulare, utilizare de
obiecte cu rol de stimulare; atașament excesiv la rutină sau rezistență excesivă la
schimbare; interese restrânse, anormale ca intensitate; interes neobișnuit față de
caracterul senzorial al mediului).
3. simptomele trebuie să fie prezente în perioada de dezvoltare timpurie.
4. simptomatologia determină afectarea semnificativă în plan social, ocupațional sau în
oricare arii de importanță majoră în funcționarea de zi cu zi.
Pentru a înțelege ce este și ce nu este TSA, am definit și reprezentat grafic acest concept
într-un mod cât mai accesibil și care să răspundă nevoii de înțelegere a oricărei persoane
interesate.
Tabelul 1
Ce este TSA?
Ce nu este TSA?
*Deficit de comunicare și interacțiune Nu este boală psihică.
socială (este o tulburare de dezvoltare)
*Apare in primele 0-30 de luni (perioada Nu se vindecă.
de dezvoltare timpurie)
*Tulburare ce afectează diferite arii Nu este o carență a educației școlare.
importante(socială, profesională, familială
etc.)
Conform listei tabelare a bolilor ICD 10-AM, există o serie de coduri care definesc
această tulburare de dezvoltare profundă(p.140-142).
Pentru a veni în întâmpinarea părinților, a cadrelor didactice și pentru a fi mai bine
informați cu privire la această tulburare pervazivă de personalitate, vom introduce
următoarele coduri.
F84 Tulburări de dezvoltare profunde
Un grup de tulburări caracterizate prin anomalii calitative de interacțiuni sociale
reciproce si de tipare de comunicare si prin totalitatea intereselor si activităților repetitive,
stereotipe, restrictive. Aceste anomalii calitative sunt o trăsătură profundă a funcționării
individului în toate situațiile.
F84.0 Autism infantil
Un tip de dezvoltare profundă care se definește prin:
(a) prezența dezvoltării anormale sau alterate care se manifestă înainte de vârsta de trei
ani;
(b) tipul caracteristic de dezvoltare a funcționării anormale în toate cele trei zone ale
psihopatologiei: interacțiunea socială reciprocă, comunicarea și comportamentul repetitiv,
stereotipic, restrictiv. La aceste trăsături specifice de diagnostic, se adaugă și alte probleme
nespecifice, cum ar fi: fobiile, tulburările de somn și de maniera de a mânca, accese de furie și
autoagresiunea. Tulburare autistică infantilă se caracterizează prin:
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- autism
- psihoză
Sindromul Kanner
Exclude: psihopatia autistică (F84.5)
F84.1 Autism atipic
Un tip de dezvoltare profundă care diferă de autismul infantil fie prin vârsta debutului,
fie prin eșecul de a îndeplini toate cele trei seturi de criterii de diagnostic. Această
subcategorie ar trebui sa fie folosită atunci când exista o dezvoltare anormală și alterată care
este prezentă numai după vârsta de trei ani și o lipsă a anormalităților care pot fi demonstrate
în mod suficient în una sau două din cele trei domenii ale psihopatologiei cerute pentru
diagnosticul de autism.Autismul atipic apare de cele mai multe ori la indivizi retardați
profund și la indivizi cu o tulburare specifică severă de limbaj receptiv.
Psihoza infantilă atipică
Retardare mentală cu trăsaturi autistice
Se va folosi un cod adițional (F70-F79), dacă se aplică, pentru a identifica retardarea mentală.
F84.2 Sindromul Rett
O afecțiune, până acum descoperită numai la fete, în care dezvoltarea timpurie aparent
normală este urmată de pierderea parțială sau completă a vorbirii și a abilităților locomotorii
și a folosirii mâinilor, împreună cu încetinirea creșterii capului, de obicei cu un debut la vârste
între șapte și 24 de luni.
Sunt caracteristice pierderea mișcărilor voluntare ale mâinilor, stereotipiile de frângere a
mâinilor, și hiper ventilația. Dezvoltarea socială și a jocului sunt stopate, dar interesul social
tinde sa fie menținut. Ataxia trunchiului și apraxia încep să se dezvolte la vârsta de patru ani,
iar mișcările coreoatetozice urmează în mod frecvent.
Retardarea mentala severă rezultă aproape invariabil.
F84.3 Altă tulburare de dezintegrare a copilăriei
Un tip de dezvoltare profundă care se definește printr-o perioadă de dezvoltare
complet normală înainte de debutul tulburării, urmată de o pierdere definitiva a abilităților
dobândite anterior în mai multe zone ale dezvoltării în decurs de câteva luni. În mod tipic,
aceasta este însoțită de o pierdere generală a interesului față de mediul înconjurător, prin
manierisme motorii repetitive stereotipice și prin anormalități de tip autist în interacțiunea
socială și de comunicare. Se poate observa în unele cazuri că tulburarea se datorează unei
encefalopatii asociate, dar diagnosticul ar trebui să fie pus după trăsăturile comportamentale.
Demența infantilă
Psihoza dezintegrativă
Sindromul Heller
Psihoza simbiotică
Se va folosi un cod adițional pentru a identifica orice afecțiune neurologică asociată.
Exclude: sindromul Rett (F84.2)
F84.4 Tulburare hiperactivă asociată cu retardare mentală și mișcări stereotipice
O tulburare rău definită cu o validitate nosologică nesigură. Categoria este desemnată
pentru a include un grup de copii cu retardare mentală severă (IQ sub 34) care au probleme
majore de hiperactivitate și de atenție, ca și comportamente stereotipe. Ei tind să nu
beneficieze de pe urma medicamentelor stimulatoare (spre deosebire de cei cu un IQ normal)
și pot manifesta o reacție disforică severă (uneori cu retardare psihomotorie) atunci când li se
dau stimulente. Hiperactivitatea tinde să fie înlocuită în adolescență de hipoactivitate (un tipar
care nu este de obicei la copiii hiperkinetici cu inteligență normală).
Deseori acest sindrom este asociat de asemenea cu o varietate de întârzieri de dezvoltare, fie
specifice, fie globale. Nu se cunoaște în ce măsură tiparul comportamental este o funcție a IQului scăzut sau a vătămării cerebrale organice.
F84.5 Sindromul Asperger
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O tulburare cu o validitate nosologică nesigură, caracterizată prin același tip de
anomalii calitative ale interacțiunii sociale reciproce care sunt tipice pentru autism, împreună
cu o totalitate a intereselor și activităților repetitive, stereotipe, restrictive. El diferă de autism
în principal prin faptul că nu există o întârziere generală sau retardare în limbaj și în
dezvoltarea cognitivă. Aceasta tulburare este asociată deseori cu o neîndemânare marcată.
Există o mare tendință ca anomaliile să persiste în adolescență și viața adultă. Episoadele
psihotice se produc ocazional la începutul vieții adulte.
Psihopatie autistică
Tulburare schizoidă a copilăriei
F84.8 Alte tulburări profunde de dezvoltare
F84.9 Tulburare profunda de dezvoltare, nespecificată
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TULBURAREA SPECIFICĂ DE ÎNVĂŢARE
Prof. Psih. POPA Mihaela Camelia, CJRAE Constanţa
Prof. Psih. CRUDU Gabriela, CJRAE Constanţa

TSI nu este o deficienţă, nu este o boală, ci o modalitate specială de prelucrare a
informaţiei ca urmare a dezvoltării şi funcţionării diferite a SNC. Este o disfuncţie
neurologică care de cele mai multe ori este influenţată genetic ( Bartok Eva,Copilul dislexic- o
responsabilitate comună, p.5).
Manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentele(DSM-5) include TSI în
categoria tulburărilor neurodevelopmentale(C. David şi A. Roşan, Repere diagnostice bazate
pe dovezi ştiinţifice în tulburările specifice de învăţare, p.11-15).
CODURILE DSM-5 sunt următoarele:
315.00- cu afectarea citirii;
315.2- cu afectarea exprimării în scris;
315.1- cu afectare în domeniul matematic;
Aceste tulburări neurodevelopmentale îşi au debutul în perioada timpurie a copilariei,
anterior intrării copilului la şcoală.
1.1. CRITERII DE DIAGNOSTICARE
CRITERIUL A- e cel care atestă prezenţa simptomatologiei, pe o perioadă de cel
puţin 6 luni, pe cele 3 domenii de abilitate (citire-corectitudine, comprehensivitate, fluenţă;
scriere- ortografie, reguli gramaticale şi de punctuaţie, exprimare în scris sub aspectul
organizării şi clarităţii; matematică- simţ numeric, calcul matematic corect şi fluent,
raţionament matematic acurat).
Care sunt simptomele?
* citeşte cu erori, lent sau cu efort, nu decodează cuvântul, mai mult îl ghiceşte
* alexie- are dificultăţi de întelegere a celor citite;
* dificultăţi în scrierea ortografică a cuvintelor (prin omisiune, adăugiri, înlocuiri,
inversiuni);
* dificultăţi de exprimare în scris (dificultăţi de organizare a paragrafelor scrise, erori
gramaticale şi de punctuaţie, dificultăţi în organizarea şi scrierea ideilor);
* dificultăţi în realizarea raţionamentului matematic;
* dificultăţi la nivelul simţului numeric (schimbă procedeul de calcul, nu reuşeşte să
ducă un exerciţiu până la capăt etc.).
CRITERIUL B-este criteriul afectării funcţionale. Anumite abilităţi sunt sub nivelul
aşteptat raportate la vârsta cronologică. Această afectare se constată la nivelul performanţei
şcolare sau profesionale.
CRITERIUL C-observarea TSI în perioada de dezvoltare sau la debutul şcolarizării
formale. Devine evident când exigenţele mediului sunt cu mult peste capacităţile individului.
CRITERIUL D- exclude dificultăţile de învăţare secundare cum ar fi dizabilitate
intelectuală, deficienţe senzoriale auditive şi vizuale necorectate, alte tulburări neurologice
sau mentale, condiţii psihosociale defavorabile, şcolarizarea într-o limbă pe care elevul nu o
stăpâneşte suficient de bine.
1.2. TULBURĂRILE DE ÎNVĂŢARE, ÎN CLASIFICAREA INTERNAŢIONALĂ A
BOLILOR(ICD-10, OMS,1993)
Tulburări mentale şi de comportament
Tulburări de dezvoltare psihologică
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F81. Tulburări specifice de dezvoltare privind abilităţile şcolare
Codurile după ICD 10
F.81.0- tulburări specifice de citire
F.81.1-tulburări specifice de rostire şi ortografie
F.81.2- tulburare specifică privind abilităţile numerice
F.81.3- tulburare mixtă de abilităţi şcolare
F.81.8- alte tulburări de dezvoltare a abilităţilor şcolare
F.81.9- tulburare de dezvoltare a abilităţilor şcolare nespecificată
Când se pune diagnosticul?
Diagnosticul de TSI se exclude în următoarele cazuri (Bartok Eva,Copilul dislexic- o
responsabilitate comună, p.5-9):
QI< 85;
Deficite senzoriale, auditive necorectate;
Tulburări psihiatrice sau neurologice organice sau funcţionale de achiziţie ;
Absenţa oportunităţilor de învăţare;
Dezavantaje psihosociale ;
Alte influenţe externe ce împietează procesul de achiziţie.
Puncte tari ale persoanelor cu TSI:
 bună capacitate de vizualizare;
 gândire spaţio-vizuală;
 realizarea unor conexiuni neaşteptate;
 gândire originală, neconvenţională;
 capacitate de comprehensiune globală;
 capacitate de a lua decizii imediate;
 curiozitate accentuată;
 bune abilităţi de rezolvare de probleme;
 intuiție;
 imaginație bogată;
 empatie;
 rezilienţă;
 capacităţi bune de comunicare.
Semne observabile în comportament:
acomodare greoaie la regulile şi regimul şcolar;
sustragere de la îndeplinirea unor sarcini;
este dezamăgit, demotivat, fără chef;
tulburări de comportament şi de autoapreciere;
pot apărea simpome somatice şi neurotice: dureri de cap, de stomac, tahicardii,
bâlbâieli, enurezis, ticuri, alergii, tulburări de somn, bulimie, boli scurte repetate.
1.3. TERAPIA COPIILOR CU TSI
Există o serie de terapii( Metoda Meixner, metoda NILD, metoda TSMT etc.) care vin
în sprijinul acestor copii şi pot diminua, preveni tulburările în dezvoltarea copilului.
Succesul terapiei este influenţat şi de identificarea timpurie a problemei şi începerea ei
cât mai repede cu putinţă.
Terapiile specfice nu pot rezolva totul. La clasă, educatorul trebuie să intervină sau să
adopte o serie de măsuri compensatorii, de curriculum adaptat, de o serie de evaluări în funţie
de problemă.
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1.4. CUM SE OBŢINE CERTIFICATUL DE ORIENTARE ŞCOLARĂ?
Părintele trebuie să se adreseze CJRAE-ului judeţean ca să obţină lista de documente
necesare ce trebuie să fie depuse la dosar. Aceste documente se găsesc şi pe sit-ul oficial al
instituţiei de unde se pot descărca. Se vor urma paşii, iar în funcţie de specificul tulburării,
copilul va primi un certificat de orientare şcolară şi profesională.
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INSTRUMETE DE IDENTIFICARE A TULBURĂRII DE DEFICIT DE
ATENȚIE
Prof. Psiholog, POPA Mihaela -Camelia, CJRAE Constanța
Deficitul de atenție rămâne un subiect intens discutat și disputat de specialiști ai zilelor
noastre, deși a fost descris prima oară cu aproximativ o sută de ani.
Unii psihiatri pediatri au definit ADHD ca fiind rezultatul unor devieri de
comportament al unor „părinți cu minți tulburate”. Acest pattern disfuncțional al genitorilor a
fost transferat, adoptat și învățat prin imitație de către copil. Alți specialiști sunt de părere că
există un dezechilibru al neurotransmițătorilor chimici din creier, noradrenalină și dopamină
care îi împiedică pe aceștia de a avea comportamente potrivite și iersponsabile. Este afectată
zona lobilor frontali și legăturile profunde dintre aceștia (Dr. Christopher Green, Dr. Kit Chee,
2009, p.3-13).
Per ansamblu, tabloul clinic al copilului cu o astfel de tulburare va arăta astfel:
 ADHD este o afecțiune ereditară;
 Control deficitar al emoțiilor(copil impulsiv);
 Copilul este agitat și greu de stăpânit;
 Copilul are probleme de învățare;
 Are probleme legate de memoria pe termen scurt;
 „Suferă” de alexie- cecitate verbală, incapaitate de a citi și înțelege textul;
 Este ținta bătăușilor;
 Prezintă imaturitate socială-”este cunoscut de toți, dar nu e plăcut de nimeni”;
 Incapacitate sau capacitate slabă de analiză și de sinteză a faptelor;
 Este etichetat ca fiind un copil problemă sau prost educat;
 Pe măsură ce crește, se adâncește sentimentul de neîncredere în propria persoană etc.
Utilizarea unor instrumente pentru stabilirea diagnosticului îi ajută atât pe părinți, pe
educatori, cât și pe specialiști să evalueze comportamentele unor astfel de copii, prin
descifrarea unor indicii pe care aceștia ni le oferă. Ce doresc ei să ne spună de fapt? Care este
mesajul din spatele mesajului lor?
Pentru a-i ajuta, îi putem învăța cum să fie mai bine coordonați. Este un instrument
care presupune realizarea unui plan de coordonare în 10 pași (Georgia DeGangi, Anne
Kendall, 2013, p.280-282).
Pasul 1. Stabilirea unui obietiv pe care copilul să-l îndeplinească.
Pasul 2. Prezentarea și descrierea acțiunii ce urmează a fi întreprinse prin realizarea
uor conexiuni între mișcare cu planul motor.
Pasul 3. Diversificarea sarcinii obligând copilul să se adapteze. Sarcini variate,
deprinderi învățate.
Pasul 4. Arată-i copilului cum să facă. Altel spus, selectați o sarcină ușor de planificat
și arată-i copilului cum se relizează.
Pasul 5. Împreună analizați detaliile sarcinii, pentru a-l ajuta pe copil să își dezvolte
ideile. “Imaginează-ți cum va arăta școala. Haide să o creăm!. E o școală de la oraș sau de
la țară? E construită din crămidă sau din beton? E pentru copii mici sau pentru copii mari?
Cum sunt profesorii?”
Pasul 6. Feedback sezorial oferă copilului posibilitatea de a marca acel eveniment din
punct de vedere spațio-temporal.
Pasul 7. Motivați copilul să se joace și cu alți copii. Îi dezvoltați contactul social și
deprinderi de a lucra în echipă.
Pasul 8. Creați indicatori speciali pentru a-l ajuta pe copil să urmeze fiecare etapă în
mod corect.
Pasul 9. Rafinați sarcina adăugând câte un element de dificultate.
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Pasul 10. Exersarea și repetiția sunt mama învățăturii. Ele asigură retenția și îl ajută pe
copil să trecă de la particularul situației la generalizarea ei. Consolidarea abilităților copilului
face posibilă crearea unor noi conexiuni prin memorare și accesarea amintirilor.
Figura 1
pasul 1
obiectivează
pasul 3
adaptează,
variază
sarcina
pasul 5
analizează/fă planul
de idei
pasul 7
lucrul în
echipă/contact social
pasul 9
complexitatea/rafinarea sarcinii

pasul 2
descrie ce
vrei să faci
(acțiunea)
pasul 4
arată cum se
face
pasul 6
plasare
eveniment
în plan
spațiotemporal
pasul 8
indicatori
realizați pas
cu pas
pasul 10
consolidarea
abilităților
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SCALĂ DE EVALUARE A COPILULUI CU ADHD
Prof. Psiholog, POPA Mihaela -Camelia, CJRAE Constanța
Această scală de evaluare este un instrument care vine în ajutorul părintelui cât și al
specialistului. Este un ghid, dacă vreți, care poate oferi soluții practice pentru problemele de
comportament des întâlnite la acești copii. Ce putem face, odata ce idenificăm problema? Să
modificăm reacțiile în funcție de desfășurarea evenimentelor.
Screening ADHD, adaptat după „Scalele de evaluare a ADHD” ale lui R.A.
Barkley și Du Paul („Să înțelegem ADHD”, după dr. C. Green și dr.K.Chee, p.318)
Numele și vârsta copilului...
Observator (părinte/ profesor/ psiholog școlar) …
Data completării….
Tabel 1
Nr.cr
t

Deficit de atenție

D N
a u

Hiperactivitate -impulsivitate

1

Deseori nu reușește să fie
atent la detalii şi face
greşeli din neglijenţă la
teme.

Adesea dă din mâini sau din
picioarei(agitație motrică) ori se foieşte
pe scaun (este neliniștit).

2

Are dificultăţi în a-şi
menţine atenţia concentrată
asupra temelor sau
activităţilor ludice.

Îi este greu să rămână aşezat atunci
când i se cere acest lucru.

3

Are dificultăţi în a urma
instrucţiunile date de alţii
(şi nu din cauza lipsei de
înţelegere sau din
opoziţionism).

Adesea vorbeşte excesiv de mult.

4

Deseori nu ascultă/ nu este
atent când i se vorbeşte
direct.

Adesea pare a nu asculta ceea ce i se
spune.

5

Are deseori dificultăţi în
organizarea sarcinilor şi
activităţilor.

Adesea dă răspunsuri rapide la întrebări
înainte ca acestea să fie complet
formulate.

6

Deseori refuză, ezită, este
în dezacord sau manifestă
neplăcere în activităţi ce
presupun efort mental
susţinut (cum ar fi temele).
Este uşor de distras de
stimulii externi.

Are dificultăţi în a-şi aştepta rândul la
jocuri sau la activităţi de grup.

7

Adesea dă răspunsuri rapide la întrebări
înainte ca acestea să fie complet
formulate.
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D N
a u

8

9

Pierde/uiă frecvent
materiale / obiecte necesare
îndeplinirii sarcinilor sau
activităţilor (instrumente de
scris, caiete, cărţi).
Uită des ce are de făcut în
activităţi cotidiene, eşuează
în a termina o activitate de
rutină (abandonează
sarcina).

Deseori părăseşte scaunul sau sala de
clasă atunci când regulile impun să
rămână aşezat.
Se angajează frecvent în activităţi fizice
periculoase, fără a lua în considerare
potențialele consecinţe (nu cu scopul de
a da emoţii).

Observații:
Concluzii/ Recomandări:
1-3 răspunsuri afirmative (ambele variante)- nu prezintă semnale alarmante care să ateste
existența simptomatologiei.
4-6 răspunsuri afirmative (ambele variante)- copilul este de cele mai multe ori neatent. Are
tendința de a fi dezorgnizat și repezit. Comportamentul se poate corija relativ ușor prin
respectarea regulilor clasei, trasarea de sarcini noi, participarea activă la ore prin motivarea și
stimularea acestuia de a lucra în echipă. Sunt necesare și importante ședințele de consiliere
psihologică parentală, întocmirea unui plan de intervenție personalizat pentru diminuarea /
corijarea comportamentului identificat.
7-9 răspunsuri afirmative (ambele variante) -este necesară intervenția de specialitate. Există
suspiciunea deficitului de atenție. Se trece la completarea fișei anamnestice, a interviului
semistructurat, utilizarea instrumentelor de diagnoză a ADHD. Părintele este îndrumat către
medicul specialist, psihologul clinician și după caz, către SEOSP din cadrul CJRAE.
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Avantajele utilizării metodelor interactive de învățare în activitățile
desfășurate cu elevii cu CES
Prof. Radoslav Simina Ioana/ Prof.Ioniță Violeta
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța

Metodele interactive reprezintă un început, o schimbare, o noutate. Cu răbdare şi
perseverenţă, dar mai ales cu profesionalism şi responsabilitate, reuşim să descifrăm, să
înţelegem, să aplicăm şi să ne bucurăm în egală măsură de oportunităţile pe care metodele le
deschid în beneficiul copiilor şi al nostru în egală măsură.
Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metode interactive conferă activităţii „mister
didactic”, se constituie ca „ o aventură a cunoaşterii” în care copilul cu CES e participant
activ pentru că el întâlneşte probleme, situaţii complexe, dar în grup, prin analize, dezbateri,
descoperă răspunsurile la toate întrebările, rezolvă sarcini de învăţare și se simte responsabil.
Calea de învăţare pe care o parcurge copilul este determinată de metoda folosită.
Atunci când utilizăm la clasă în activitatea didactică metodele interactive cu variantele
şi etapele lor trebuie trebuie ca acestea să fie predate ca un joc cu reguli, deoarece ele
acţionează asupra modului de gândire şi de manifestare a copiilor. Prezentate ca nişte jocuri
de învăţare, de cooperare, distractive, nu de concentrare, metodele interactive, învaţă copiii să
rezolve probleme cu care se confruntă, să ia decizii în grup şi să aplaneze conflictele.
În urma utilizării acestora făcându-se remarcate mai multe aspecte, dintre care pot fi
menţionate următoarele:
Aceste metode promovează interacţiunile şi schimburile intelectuale între elevii clasei,
fiind importante pentru autodescoperirea capacităţilor şi limitelor proprii, pentru o
autoevaluare obiectivă. Ei învaţă să lucreze organizat şi productiv, toţi fiind puşi în situaţii de
a rezolva sarcinile didactice, devenind responsabili pentru opiniile şi părerile pe care trebuie
să şi le susţină.
Grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare reciprocă a membrilor,
ceea ce duce la dispariţia fricii de eşec, la apariţia curajului de asumare a riscului, reducânduse la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii.
Utilizarea metodelor interactive de grup presupune cooperare în rezolvarea unor
sarcini. Aceste metode valorifică avantajele muncii, asigură condițiile necesare pentru ca
efortul comun al copiilor să fie bine organizat și susținut. Munca în grup poate fi considerată o
metodă de îmbinare a învățării individuale cu cea în grup. Pornind de la faptul că activitatea
de grup poate duce la formarea mai multor idei și la revizuirea unora dintre ele, metodele de
stimulare a creativității în grup s-au elaborat pentru a face apel la spiritul critic și la criteriile
raționale.
Pentru o utilizare eficientă a acestor metode, în practica didactică, este necesară
cunoaşterea teoretică, o minimă experienţă în utilizarea acestor metode şi integrarea
corespunzătoare în proiectul didactic, în interrelaţie cu metodele tradiţionale. Acest mod de
predare transformă elevul într-un actor, participant activ în procesul învăţării, pregătit să-şi
însuşească cunoştinţele prin efort propriu, o angajare optimă a gândirii, mobilizându-l în
raport cu sarcinile de învăţare date. Se identifică cu situaţia de învăţare în care este antrenat,
fiind parte activă a propriei transformări şi formări generată de cunoaştere.
Practica didactică bazată pe metode interactive presupune: interacţiuni verbale şi
socio afective nemijlocite între elevi, graţie cărora se dezvoltă competenţe intelectuale şi
sociale transferabile în diferite contexte formale şi informale; atitudine deschisă, activă
bazată pe iniţiativă personală, o învăţare în colaborare cu ceilalţi colegi; angajarea intensivă
a elevilor în realizarea sarcinilor (chiar dacă în cazul unora dintre ei nu se produce la
primele experienţe de acest gen); responsabilitate colectivă şi individuală; valorizarea
schimburilor intelectuale şi verbale, mizând pe o logică a învăţăturii care ţine cont de
opiniile elevilor.
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Demersurile didactice de acest tip conduc spre un progres cognitiv centrat pe
descoperirea celuilalt, a unei participări active şi intercative, la reflecţie comună în cadrul
comunităţii educaţionale din care face parte.
Specific metodelor interactive este faptul că ele promovează interacţiunea dintre
minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu
rezultate evidente.
Metodele interactive:
- crează deprinderi;
- facilitează învăţarea într-un ritm propriu;
- stimulează cooperarea, nu competiţia;
- sunt atractive;
- pot fi abordate din punct de vedere al diferitelor stiluri de învăţare
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ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE: SUGGESTOPEDIA ÎN TRASEUL
ÎNVĂȚĂRII LIMBILOR STRĂINE
Rîpeanu Arşaluis Luiza
Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari

Una dintre întrebările ce preocupă factorii educaționali, în ultimii ani, este ce servicii
educative oferă școala elevilor cu nevoi speciale? Un acces la educație fără discriminare,
pentru toți, integrarea copiilor mai aparte, aflați în dificultate, trăind într-un univers închis,
găsirea soluțiilor celor mai convenabile pentru ca acești copii să nu devină niște inadaptați
sociali care sunt priviți ca niște diferiți.
Așadar, nu ei trebuie să se adapteze școlii, ci, dimpotrivă, școala trebuie să găsească
soluții astfel încât să răspundă fundamentului egalității șanselor și adaptării metodelor înspre
facilitarea parcursului școlar pentru toți educabilii. În termeni mai restrânși, am putea spune
că dezideratul școlii se configurează în jurul a trei paliere: să instruiască, dând dreptul elevilor
aflați în dificultate să acceadă la informație, înlesnind comunicarea , adaptând actul
informativ la nevoile lor; să nu marginalizeze sau să ostracizeze, favorizând accesul înspre
socializare, atât de important pentru dezvoltarea individuală și personală; să
ofere tuturor educabililor acea șansă mult râvnită care să le deschidă perspective de a se
integra pe piața muncii sau de a funcționa constructiv în viața activă. Vorbind despre
concretizarea acestui exercițiu de democrație, profesorul de limbi străine își poate converti
metodele astfel încât să atingă rezultatul propus. Obligația școlii devine aceea de a-și adapta
oferta educațională diversității elevilor și de a individualiza traseul lor școlar. Particularizând,
ne vom opri asupra rolului profesorului de limbi străine de a facilita cunoașterea unei limbi
străine prin tehnici de învățare alternative și succesive, precum cea de care ne vom ocupa în
studiul de față: suggestopedia. Cronologic, teoria suggestopediei dezvoltată în anii 70 a cărei
inițiator este medicul și psihopedagogul de origine bulgară Georgi Lozanov, se
fundamentează pe ideea de a găsi cheia controlului conștient al inconștientului. Este vorba de
o serie de practici pedagogice care favorizează învățarea prin sugestie, prin activarea anumitor
zone ale creierului care participă la actul învațării. Mai bine spus, o învățare fără a avea
impresia că învățăm, deoarece partea pregnanată a actului se configurează în inconştientul
nostru. Pentru a învăța este nevoie de o activare – un fel de programare conștientă în prealabil,
a semnalului ( a sugestiei) pe care-l transmitem inconștientului nostru.
Relația ce se sădește între profesor și ceilalți actori ai învățării este fundamentală,
deoarece prin emoție, și nu prin rațiune sau logică, se declanșează actul propriu-zis. Oscilația
între momentele de învățare și cele de relaxare ține de pedagog, de felul în care acesta
reușește să dozeze informația și să se plieze pe atributele grupului (în cazul nostru, elevii cu
nevoi speciale). În locul exercițiillor repetitive și riguroase de gramatică (specifice
pedagogiilor tradiționale), se propune un ambient relaxant, degajat, fără constrângeri, sprijinit
pe tehnici de comunicare de grup, pe dialoguri fundamentate din viața reală, pe faptul trăit,
construite pe un fond muzical relaxant, ce favorizează memorarea elementelor lexicogramaticale văzute sau auzite. Sau, respectând teoria inteligențelor multiple a lui Howard
Gardner, conform căreia există în om mai multe tipuri de inteligență care nu utilizează aceeași
parte a creierului, profesorul de limbi străine va exploata, prin declanșarea emoției, tipul de
inteligență pe care această metodă îl valorifică la maximum.
Amintim de identificarea a 8 tipuri de inteligență: intrapersonală, interpersonală,
naturistă, muzicală, spațială, lingvistică, logico-matematică și kinestezică. În cazul elevilor cu
cerințe educative speciale și nu numai, aceste tipuri de inteligență se dezvoltă inegal, dar pot fi
exploatate de profesor pentru a face accesibilă învățarea.

Concret, profesorul de limbi străine poate integra cu un real succes această metodă în
demersul lui didatic, fapt de bun augur atât pentru elevii cu dificultăți, cât și pentru cei care nu
au o pasiune explicită pentru limbi. Un exemplu de activitate ar putea fi următorul: într-o
atmosferă relaxantă, elevii nu sunt așezați în bănci după clasicul exemplu arhicunoscut, ci în
cerc, sau în mici grupuri alese pe criterii diferite, pe acompaniamente muzicale în surdină (de
preferat muzică clasică), aceștia pot învăța perfectul compus, prin mijlocirea cartoanelor
așezate pe jos, pe care trebuie să le asambleze în grup în așa fel încât să formeze construcții
gramaticale corecte sau să asocieze participiul corect cu verbul auxiliar. Să nu mai spunem că
ei au posibilitatea să interacționeze, prin mișcare, desprinzându-se de locul fiecăruia,
schimbându-și poziția în permanență în timpul orei. În plus, după înțelegerea conținuturilor,
profesorul poate să propună, prin tehnica teatralizării, interpretări de texte în limba străină,
jocuri de rol, puneri în scenă, simulări, el devenind un soi de animator. Câteva sugestii de
învățare prin suggestopedie, pe care profesorul de limbi le-ar putea integra în activitatea lui:
-Schimbarea cadrului procesului de învățare (înăuntru, afară –lecții de tip out-door, care să
permită dinamizarea orelor, flexibilitatea);
-Mularea metodelor pe caracteristicile personalității lui;
-Adaptarea la ritmul grupului, la materialul școlar existent.
Ca un potențial exemplu, exploatarea textului prin folosirea metodei teatralizării: în
scopul practicării structurilor lingvistice, elevului cu nevoi speciale i se propune o temă, de
exemplu: călătoria, apoi i se dă o situație de viață autentică pe care să o mimeze (la
simulation). El își imaginează ce ar trebui să spună la aeroport. În grupuri, elevii concep mici
situații comunicaționale, integrînd structurile lexicale asimilate în ora precedentă.
Dialogurile se interpretează în fața clasei, sala de clasă devenind astfel un autentic atelier de
teatru. Și ceilalți elevi intervin, aduc îmbunătățiri, completări dialogului. Se concepe un text
final pe care-l vor nota, urmând ca acasă, înainte de a adormi, să-l citească preț de 15 minute
penru ca partea inconștientă a creierului să se activeze în timpul nopții și să faciliteze fixarea
noilor achiziții.
Avantajele acestei metode s-ar putea sintetiza astfel:
-Se exploatează capacități individuale lăsate în adormire, care zac în acești elevi mai specifici,
insondate încă;
-Debarasarea de frică, incertitudine, teama de a nu greși, de inhibiții și blocaje;
-Revigorarea plăcerii de a învăța, a spontaneității, a jovialității jocului, a încrederii în sine și a
tentației de explorare – toate acestea într-o atmosferă colaborativă;
-Sugestionarea pozitivă: orice se poate învăța, nimic nu e greu sau imposibil;
-Păstrarea atenției și a interesului pe tot parcursul orei;
-Favorizarea comunicării și a schimbului de idei;
-Stimularea tehnicilor ludice;
-Împletirea învățării cu muzică și relaxare;
-Crearea legăturii afective între elev și profesor;
-Personalizarea actelor de vorbire – în contextul limbilor străine – fiecare participant să
intervină, să fie actor principal.
-Învățarea se centrează mai mult pe aspectul practic al utilizarii limbii străine în diverse
situații de comunicare, punând accentul pe SUNET, RITM, EMOȚIE.
Tehnica suggestopediei favorizează așadar procesul de învățare, făcându-l mai
accesibil anumitor grupe de elevi aflați în situații defavorizate și deschide perspective înspre
partea aplicativă a cunoștințelor asimilate, care se face în mod modular, adaptat ritmurilor
individuale de învă țare și variază de la individ la individ.
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Integrarea copiilor cu cerințe educative special
Laura Elena Secu
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța

Cerinţele educative speciale (CES), sunt cerinţele care derivă din nevoile speciale ale
unor persoane, generate de existenţa unor disfuncţii la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho
- afectiv, socio – economic, cultural. Definiţia cerinţelor educative speciale, aşa cum se
regăseşte în actul normativ (Ordinul 5574/ 2011) care reglementează organizarea serviciilor
de sprijin educaţional pentru elevii cu CES este: cerinţe educaţionale speciale (CES) necesităţile educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educaţiei,
adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite
deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum şi o
asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.).
Disfuncţiile existente, oricare ar fi natura lor, împiedică preșcolarul/elevul să răspundă
într-un mod satisfăcător cerinţelor şcolare. Eşecul şcolar poate atrage după sine şi perturbări
în sfera emoţională, precuum sentimente de inferioritate, stimă de sine scăzută. Datorită
frustrării, apar deseori comportamente deviante în relaţiile cu colegii şi profesorii şi situaţia
acestor elevi se deteriorează tot mai mult, eşecul la învăţătură fiind însoţit de eşecul de
integrare socială.
Pentru a preveni astfel de situaţii este indicat ca elevilor cu deficienţe/CES să le fie
oferit sprijin personalizat şi individualizat conform particularităţilor individuale şi
caracteristicilor deficienţei. Un rol primordial în asigurarea intervenţiei specializate, îi revine
profesorului consilierul școlar. Acest specialist, desfășurându-și activitatea în Cabinetul
Școlar de Asistență Psihopedagogică din unitatea de învățământ integratoare și coordonat
metodologic de Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică, asigură servicii de consiliere
şi asistenţă psihopedagogică pentru copii cu CES.
În categoria elevilor cu cerinţe educative speciale sunt incluşi elevii cu certificat de
orientare şcolară şi profesională, eliberat de comisia de evaluare şi orientare şcolară şi
profesională (COȘP) din cadrul Comisiei Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională
(CJRAE) şi elevi cu dificultăţi de învăţare, de dezvoltare sau de adaptare şcolară, care se
găsesc la un moment dat în situaţie de eşec şcolar sau în risc de abandon şcolar, tot la
recomandarea CJRAE.
Pentru asigurarea asistenţei educaţionale specializate copiilor cu CES, considerăm că
rolul profesorului consilier școlar poate fi privit din următoarele perspective:
1. Perspectiva de colaborator:
 al Serviciului de Orientare școlară și profesională (SEOSP) din cadrul CJRAE - in vederea
evaluării şi orientării şcolare a elevilor cu dificultăţi de învăţare/deficienţe;
 al cadrelor didactice din unitatea școlară în care este înscris elevul cu CES, pentru
realizarea adaptării curriculare şi a Programului de intervenţie personalizat (PIP), în
colaborare cu echipa multidisciplinară, pentru aplicarea acestora și monitorizarea evoluţiei
elevilor aflaţi în programul de sprijin educațional;
2. Perspectiva de facilitator:
 prin realizarea materialelor didactice adaptate, instrumentelor de lucru şi de evaluare
specifice;
 prin participarea la activităţile didactice care se desfăşoară în clasă, precum şi la activităţi
extraşcolare în vederea facilitării înţelegerii, participării, integrării;
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pentru că poate fi o persoană resursă care poate facilita înţelegerea de către cadrele
didactice a caracteristicilor de personalitate a elevilor cu CES şi a particularităţilor proceselor
cognitive, a proceselor şi funcţiilor reglatorii care influenţează activitatea şcolară a acestor
elevi.
3. Perspectiva de specialist, consilier:
 prin consilierea elevilor care participă la programul de sprijin, a părinţilor acestora având
în vedere depăşirea situaţiilor de dificultate, implicarea părinţilor în activităţile elevului,
înţelegerea necesităţii unui program de studiu în familie, supravegherea elevului pentru
efectuarea temelor, importanţa sprijinului afectiv, informare privind modalităţile de control
pozitiv al comportamentului copilului, importanţa frecventării şcolii.
4. Perspectiva de mediator:
 există uneori situaţii în care aceşti elevi perturbă activitatea desfăşurată în clasă, printr-un
comportament care nu se circumscrie disciplinei necesare la ore, având dificultăţi de ordin
social care decurg din incapacitatea de internalizare a normelor sociale.
Neadecvarea comportamentului determină perturbarea ritmului şi a calităţii activităţii
pentru întreaga clasă. Situaţia nu este deloc de neglijat deoarece tensiunile create pot depăşi
cadrul şcolii generând nemulţumiri în rândul părinţilor elevilor din şcoală. În special în aceste
situaţii profesorul consilier școlar are rol de mediator la nivelul şcolii. El este de asemenea
membru în cadrul echipei multidisciplinare şi chiar interinstituţionale care asigură intervenţia
pentru copil, intervenţie acre depăşeşte uneori graniţele şcolii datorită problemelor complexe
la nivel familial şi şcolar şi social. Echipa multidisciplinară de specialişti poate proveni, după
necesităţi, din instituţii diferite: şcoala incluzivă, autoritate locală, centru de resurse, cabinete
medicale sau ambulatorii de specialitate poliţie, etc.
Se spune că orice lucru este posibil atunci când există voinţă. Antrenarea voinţei în
atingerea unui scop depinde de existenţa unei motivaţii corespunzătoare. Înainte de toate însă,
trebuie să existe înţelegerea unui fenomen. Chiar dacă se acceptă, în principiu, diversitatea cu
diferitele ei formele, nu sunt rare situaţiile în care se stă deoparte. De aceea a lucra cu această
categorie de elevi înseamnă o mare disponibilitate profesională şi personală, mai ales că
progresele nu sunt răsunătoare, evoluţia este lentă şi drumul este de multe ori presărat cu
prejudecăţi. O societate incluzivă dispune de mecanisme adecvate de asigurare a incluziunii.
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O integrare reușită
Mariana-Daniela Stroia, CJRAE- Colegiul Național de Arte ”Regina Maria” Constanța
Monica Enache, P.Î.P., Colegiul Național de Arte ”Regina Maria” Constanța

Motto: Prietenia face ca bucuria să fie mai mare și amărăcinea mai mică. ( Thomas Fuller)
Toamna anului 2015 a adus în clasa pregătitoare a Colegiului Național de Arte
”Regina Maria” un elev frumos, cu privire senină, dar timidă, un elev pe nume D. Ambii
părinți au fost încă din primele clipe extrem de colaborativi și deschiși. Aceștia au prezentat
profesorului de la clasă și profesorului psiholog certificatul de orientare școlară și
profesională valabil. Acesta solicita adaptarea curriculară și consilierea psihopedagogică a
elevului.
Încă din primele săptămâni ale clasei pregătitoare, în calitate de psiholog școlar, am dorit să
identific în ce măsură tulburările elevului pot face dificilă adaptarea școlară.
În ce privește tulburările limbajului expresiv, am aflat din anamneza realizată cu
părinții că acestea sunt în special dobândite în urma unor evenimente de viață: intervenții
chirurgicale repetate asupra membrului inferior, urmate de spitalizari și proceduri de
recuperare prelungite, frecventarea grădiniței în Germania, unde D. era retras și nu comunica
nici cu colegii, nici cu doamnele educatoare. Treptat, sentimentul de siguranța pe care i l-au
conferit profesorii din noua școală, dar și colegii, susținerea continuă a părinților a dus la
îmbunătățirea capacității de comunicare, prin exercițiu s-a îmbunătățit pronunția, debitul
verbal și tipul de propoziții folosite. În prezent, deși încă ar mai fi multe aspecte de optimizat,
capacitatea lui D de a comunica verbal este medie.
În ce privește tulburările de anxietate de separare, și acestea au fost puse pe seama
schimbărilor din primii ani de copilărie. D. A trebuit să funcționeze în locuri noi,
necunoscute, să răspundă unor solicitări pe care nu le înțelegea întotdeauna. Aceste aspecte,
având în vedere vârsta frageda de 3-4 ani la momentul apariției, au provocat tulburarea
enunțată. Hotărârea părinților de a menține o constanță a vieții școlare și de a evita o altă
emigrare constituie un element de prognostic favorabil pentru evoluția lui D. Mai mult decât
atât, el a fost primit cu bucurie în colectiv, fapt care îl determină să vină cu plăcere la școală și
să dezvolte emoții opuse anxietății: relaxare, satisfacție, dorința de a acționa.
Afecțiunea din sfera sistemului nervos se manifestă la nivelul unului din membrele
inferioare, dar este în continuă monitorizare medicală, membrul este funcțional și, în ciuda
faptului că mersul este îngreunat, D. frecventează școala, participă cu plăcere la orele de
educație fizică și la alte activități ce implică deplasare, îndemânare, rezistență.
În continuare, sunt prezentate modalități de intervenție la clasă, gândite și aplicate de
profesorul pentru învățământ primar.
Prin definiție, omul este o ființă socială, motiv pentru care una dintre preocupările
mele de dascăl este dezvoltarea relațiilor sociale bazată pe activități prin care elevii să
colaboreze, să-şi dezvolte deprinderile de comunicare, de interrelaţionare şi de realizare a
unor procese ce implică spirit de cooperare. Deși colegii mei preferă activitățile extrașcolare
sau proiectele educaționale bine închegate, dar cu număr limitat de activități, eu am optat
pentru activități zilnice care să pună, de fapt, bazele unei culturi organizaționale.
Voi prezenta patru exemple de activități soldate cu O integrare reușită.
 Prietenul de teatru
În clasa pregătitoare, D. a lipsit primele trei săptămâni ale anului școlar, din cauza unei
intervenții chirurgicale, venind la școală în ziua în care am programat vizionarea unei piese de
teatru pentru copii, Mica sirenă, jucată la Teatrul Elpis, Constanța. Știind că are nevoie de
sprijin pentru a se deplasa, am inventat regula Prietenul de teatru, foarte eficientă pentru
întreaga clasă, astfel: pentru fiecare activitate realizată în afara sălii de clasă, ne luăm de mână
colegul de bancă și avem grijă unul de celălalt pe tot parcursul activității: ne așezăm ordonat
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în rândul clasei; ne ajutăm să coborâm scările; suntem atenți să mergem pe trotuar, nu pe
carosabil; ne așezăm unul lângă celălalt în sala de spectacol; avem grijă ca prietenul de teatru
să nu își piardă căciula, fularul, sticla de apă etc..
În timp, această regulă a devenit un element de cultură organizațională, iar D. a fost
ajutat să coboare scările, să meargă pe trotuar, să își găsească locul în sala de spectacol, fără a
simți că primește un tratament diferențiat, aceasta fiind o integrare reușită.
 Copilul special al zilei
Pentru a atrage simpatia colegilor, l- am considerat pe D. asistentul meu în activitatea
de dimineață, numită Copilul special al zilei. D. oferă colegilor săi pălăria din care se extrage
un număr ce reprezintă poziția în catalog. Astfel, pe rând, fiecare elev devine copilul special
al zilei, primește pălăria magică pe care o poartă toată ziua și își asumă rolul: completează
panoul cu Momentul zilei care conține afirmații ca ”Astăzi este ...... / Suntem în luna ..........,
anotimpul ....... . / Mesajul zilei este........ . / Omul zilei este ........ pentru că ......” ; șterge tabla,
aerisește clasa , aduce materiale din dulap și altele. De fiecare dată când sorții le erau
favorabili, copiii strâgeau mâna lui D., considerând că le-a purtat noroc.
 Toți sau niciunul
Unul dintre principiile clasei este Toți sau niciunul, principiu enunțat încă din prima
ședință cu părinții, ce constă în participarea directă și nemijlocită a tuturor elevilor la
activitățile organizate, absența unui elev admițându-se doar în cazul problemelor de sănătate.
Astfel, în ziua în care s-a creat echipa de fotbal a clasei, D. a fost numit portar, la sugestia
mea. M, colegul său de bancă, a remarcat faptul că toți băieții vor fi atacanți prin tragere la
sorți, și a amintit principiul Toți sau niciunul, motiv pentru care și D. trebuie să fie atacant. A
fost atât de entuziasmat de meciul în care a jucat pe post de atacant, încât a dat 17 goluri.
 Ziua artelor
Fiind înscriși la Colegiul Național de Arte Regina Maria, elevii au specializarea
muzică și învață să cânte la un instrument, la pian sau la vioară, încă din clasa întâi. Acesta
este motivul pentru care organizăm câte o audiție în fiecare semestru, un adevărat spectacol la
care invităm părinții, bunicii, prietenii, mai ales că avem acces la sala de spectacol a liceului.
Având în vedere faptul că elevii evoluează diferit, am stabilit ca atunci când melodia este mai
scurtă, să aplaudăm cu putere pentru că au nevoie de încurajările noastre. În acest context,
pregătind prima audiție, D. i-a mărturisit mamei că abia așteaptă să urce pe scenă, pentru că
este sigur că va fi aplaudat.
Toate exemplele enunțate mai sus au dus la fixarea unor elemente de cultură
organizaţională, dar și la integrarea cu succes a lui D., fapt confirmat de comportamentul
colaborativ al acestuia, de reacțiile colegilor, părinților și ale celorlalți profesori care lucrează
la clasă.
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”Culori, compoziție, detalii Cum învață să picteze copilul cu TSA”
Țapicu Bogdana Raluca
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”DELFINUL”, Constanța

Copilului cu tulburări de spectru autist (TSA) îi place rutina, îi plac mediile,
obiectele, activitățile cunoscute. Vrea să știe ce se va întâmpla în viitorul imediat apropiat. Îl
ajută să facă față provocărilor fiecărei zile. Dacă un copil tipic poate apela la imitație și la
logică pentru a găsi o soluție, copilului atipic trebuie să i se ofere soluția, pe care o va învăța
mecanic.
Copilul autist are nevoie de rutină: el va învăța că pentru a ajunge la școală trebuie
să meargă spre dreapta după ce iese din casă, dar dacă mama vrea să îi cumpere un corn de la
patiserie (care este la stânga), va întâmpina dificultăți. Copilul devine agitat, țipă, plânge, dar
dacă această situație se repetă copilul va învăța că înainte de a merge la școală se oprește la
patiserie și atunci oprirea zilnică la patiserie va fi necesară (ceea ce nu reprezintă întotdeauna
ceva pozitiv).
Rutina și ritualurile sunt lucruri foarte importante pentru un copil afectat de
autism, iar când înțelegem acest lucru putem înțelege și faptul că surpriza nu este ceva de care
ei se bucură (se bucură de Crăciun pentru că au învățat, a intrat în rutină faptul că primesc
dulciuri/ li se satisface o nevoie de bază).
În consecință, indiferent de tipul activității pe care profesorul de la clasă dorește
să o desfășoare, structura lecției, materialul, metodele, persoanele implicate trebuie introduse
secvențial astfel încât comportamentele provocatoare ale elevilor să fie diminuate cât mai
mult posibil. De altfel, aceasta este și marea dorință a părinților: ”să se comporte normal”.
Comportamentele copilului cu tulburări pervazive de dezvoltare sunt provocatoare, tocmai
pentru că ele reprezintă o provocare majoră pentru familie, pentru echipa de profesioniști
implicați, pentru comunitate.....
Am simițit nevoia să încep acest material cu informații referitoare la copilul autist,
deoarece voi prezenta în continuare modul de organizare la nivelul unei clase de copii cu
tulburări din spectrul autist, a unei activități îndrăgită de orice copil tipic – pictură/ colaj.
În școala specială, în programul de după- amiază, se desfășoară cu copiii activități
de terapie complexă și integrată. În cadrul uneia dintre discipline, denumită - Terapie
ocupațională, se realizează cu precădere activități de expresie grafică, plastică.
Bineînțeles că obiectivele de bază ale acestei terapii sunt similare celor din
învățământul de masă. Și noi ne dorim ca elevii să fie capabili să exploreze mediul
înconjurător, să recunoască elementele ce urmează a fi realizate, să denumească materialele și
instrumentele de lucru și să le utilizeze corect, să lucreze îngrijit și să respecte etapele de
lucru, să fie capabili să aprecieze calitatea lucrării proprii și ale colegilor. Dar de cele mai
multe ori toate acestea se produc într- un ritm mult mai lent și extrem de bine structurat:
mediul înconjurător este explorat într- o primă etapă prin contactul nemijlocit cu realitatea, și
abia mult mai târziu doar vizual pe baza imaginilor; materialele și instrumentele de lucru pot
constitui o adevărată provocare – mulți autiști nu vor reuși poate niciodată să le utilizeze
corespunzător: fie nu vor ține pensula/ creionul corect, fie nu vor apăsa suficient pentru a se
imprima pe foaie culoarea, fie le vor scăpa efectiv în decurs de câteva secunde; unii vor
mânca cu deosebită plăcere creioane, acuarele, lipici sau plastilină (chiar dacă în timp reușesc
să identifice corect materialul de lucru, precum și utilitatea acestuia, tot vor gusta câte puțin).
După ce aceste obiective au fost atinse, începem să ne structurăm activitatea. Unui
autist nu îi poți spune că azi va realiza un peisaj de iarnă. Nu îi poți cere să picteze un
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peisaj de iarnă. Nu va reuși să o facă decât
după foarte mulți ani de antrenament. Având
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fi de asemenea util să folosești pentru aceeași
lucrare (peisaj de iarnă) mai multe tehnici de
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lucru. Transformăm astfel compoziția plastică
brăduți
fulgi
vată
într- un fel de puzzle: brăduții îi primesc pe o
colorați
fișă să îi coloreze și apoi să îi decupeze; fulgii
de zăpadă îi vor realiza fie cu perforatorul cu model, fie prin tehnica mototolirii din hârtie
creponată; omulețul de zăpadă îl vor picta pe o coală de carton colorată – de preferat culoare
cât mai închisă: bleumarin, indigo sau chiar negru, pentru a se realiza un contrast cât mai
puternic.
Modelul trebuie să se afle în permanență în fața lor. Astfel, pe un panou mare de
polistiren se așează într-o primă etapă peisajul integral realizat. Sunt întrebați ce anotimp
reprezintă, ce este fiecare element în parte. Apoi, pe rând fiecare ”piesă de puzzle” în ordinea
în care se vor realiza, aplicate deja pe acel carton suport de culoare închisă. Până la finalul
activității e posibil să avem pe panoul de polistiren și 7 lucrări, în funcție de câte elemente
componente/ categorii cuprinde compoziția plastică:
Totodată, orarul lor vizual de la masa de lucru va cuprinde în ordine pictogramele:
Hai să vorbim, Acuarele, Creioane Colorate, Taie și Lipește. În felul acesta anticipăm
reacțiile nedorite și creăm predictibilitate evitând astfel frustrarea.

Fiecare elev în parte primește ajutor constant din partea profesorului. După mult
exercițiu se ajunge să lucreze parțial singuri și să fie nevoie doar de indicații verbale. Chiar
dacă uneori o astfel de activitate se realizează cu un colectiv de doar 6,7 elevi, reprezintă o
adevărată provocare să se reușească finalizarea tuturor lucrărilor în 45 de minute. În
consecință, deseori se întâmplă să se lucreze și după ce elevii s- au întors din pauză.
Și totuși, reușesc să realizeze un produs al activității care poate fi trimis la
concursuri și care poate câștiga premii.
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Lucrarea semestrială adaptată – Exemplu de bună practică
Profesor de sprijin/itinerant Georgiana Soare,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța

Pe parcursul celor aproape 10 ani de activitate de sprijin educațional și de integrare
școlară a elevilor cu CES am întâlnit numeroase exemple de bună practică privind aceste
aspecte. Despre multe dintre ele am avut ocazia să povestesc în cadrul diferitelor ședințe de
lucru, comisii metodice sau activități de informare (de exemplu: Campania de informare
privind integrarea școlară a elevilor cu CES). Cel mai recent exemplu de acest gen a fost
realizat de către profesorul de limba și literatura română Cristina Popa.
Pentru a înțelege substratul acestui exemplu, trebuie să fie cunoscut contextul în care
acesta a fost aplicat.

În acord cu factorii descriși mai sus, precum și cu recomandările privind adaptarea
curriculară, lucrarea semestrială pentru elevul cu CES de mai sus a fost optim concepută.
Acest fapt reiese din următoarele caracteristici:
 există o echivalență în modul de structurare a celor două tipuri de lucrări semestriale
(forma adaptată și cea neadaptată), amândouă cuprinzând aceleași secțiuni (text de
citit, subiecte partea I și II, nota, etc.);
 secțiunea „text de citit” a cuprins același tip de operă (fabula), dar adaptat prin:
1. utilizarea unui grad de dificultate diferit – pentru lucrarea adaptatv a fost aleasă o
fabulă cu o poveste, morala și personaje mai ușor de identificat și înțeles;
2. utilizarea unui grad mai ridicat de percepție:
→ a fost utilizat un font de mărimea 14 comparativ cu cel de 12 utilizat în lucrarea
neadaptată;
→ a fost marcat un singur cuvânt în cadrul textului, cuvânt la care s-a făcut referire
într-unul dintre exercițiile ulterioare, spre deosebire de un număr de 8 astfel de
cuvinte din fabula neadaptată;
→ lungimea versurilor fabulei din lucrarea adaptată a fost mai mică, comparativ cu
cealaltă variantă;
→ de asemenea, morala a fost evidențiată prin separarea cu rând liber față de restul
fabulei, acest procedeu nerepetându-se și în cazul lucrării pentru restul clasei.
 partea I de subiecte de rezolvat a fost realizată în mod adaptat din următoarele puncte
de vedere:
1. a cuprins un număr mai mic de itemi de rezolvat, atât la nivelul numărului de exerciții
(5, comparativ cu 6 exerciții), cât și la nivelul sarcinilor de răspuns din cadrul
exercițiilor (de exemplu: o figura de stil, respectiv, două);
2. gradul de dificultate al itemilor de rezolvat a fost diferit datorită faptului că:
→ s-a cerut recunoașterea unei informații (exemplu: „ce figură de stil reprezintă
următorul enunț”), și nu reproducerea ei;
→ au fost deja identificate părțile de vorbire, adjectivele la anumite grade de
comparație;
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→ a fost utilizată o terminologie simplă în cadrul enunțurilor cerințelor (exemplu:
„parte de vorbire” în loc de „valoarea morfologică”);
→ au fost introduse explicații terminologice suplimentare acolo unde cerința a fost
exprimată la un nivel mai ridicat de dificultate în înțelegere;
→ au fost oferite cuvintele-suport necesare completării propozițiilor lacunare.
3. a fost concepută astfel încât elevul cu CES să poată oferi un răspuns în scris adecvat
capacităților sale de redare a informațiilor:
→ pentru fiecare exercițiu i-a fost trasat locul în care să scrie răspunsul;
→ răspunsul solicitat nu a fost unul lung, ci unul reprezentat de un singur cuvânt sau
de o propoziție.
 partea a II-a de subiecte, cea în care a fost solicitată demonstrarea apartenenței textului
la o specie dată, a cuprins următoarele elemente adaptative:
1. a fost solicitată alcătuirea unei compuneri cu o limita de cuvinte mai mică (100),
diferit de varianta neadaptată (150);
2. a fost utilizat un text de tip lacunar pentru a rezolva această sarcină, necesitând
completarea fie cu anumite cuvinte, fie cu scurte enunțuri de tip povestire.
Mai jos este un extras din aceasta lucrare semestrială adaptată, imagine prezentată în
context comparativ cu lucrarea neadaptată și cu cerințele estimative ale adaptării curriculare:
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