
1 

 

 
 

ISSN 2360-5332 / ISSN-L 2360-5332   
 

NR. 9 / 2021 

 

 



2 

 

 
 

Echipa de proiect și comisia de organizare: 

Inspector Școlar General, I.Ș.J. Constanța, prof. Sorin MIHAI 

Inspector General Adijunct, I.Ș.J. Constanța, prof. Floriana PETRE 

Director Casa Corpului Didactic Constanța, prof. dr. Andreea-Mihaela ARTAGEA 

Inspector școlar pentru învățământ special, I.Ș.J. Constanța,  prof. Veronica NEGUȚU 

Inspetor proiecte proiecte educaționale, I.Ș.J. Constanța, prof. Oana-Mirela PAHON 

Director CJRAE Constanța, prof. consilier școlar drd. Irina ERMOLAEV 

Coordonator CJAP, prof. consilier școlar Laura Elena SECU 

Prof. consilier școlar Lavinia BÂRZAN 

Prof. consilier școlar Ana CIULIN 

Prof. consilier școlar Ana COLNICEANU  

Prof. consilier școlar Gabriela CRUDU 

Prof. consilier școlar Mirela CĂPĂȚÂNĂ 

Prof. consilier școlar Eugenia DOBROMIR  

Prof. consilier școlar Valentina DURAC 

Prof. consilier școlar Virginia DUMITRU 

Prof. consilier școlar Cristina MUREȘANU 

Prof. consilier școlar Carmen PÂRÂIALĂ 

Prof. de sprijin/itinerant Adina SANDU  

Prof. de sprijin/itinerant Georgiana SOARE 

Prof. logoped, dr. Ecaterina TOTOLAN 

Prof. logoped Vasile CIUBUCĂ  

Asistent social Georgeta LAZĂR 

Secretar CJRAE Georgiana GRASU 

Secretar CJAP Lidia ION 

Laborant CJRAE Lucian BARBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator revistă: Prof. dr. Andreea - Mihaela ARTAGEA, Director Casa Corpului  

Didactic Constanța Constanța 

 

 

 

 

 

Tehnoredactare: 

Prof. consilier școlar Laura-Elena SECU, Coordoator CJAP 

Georgiana GRASU, secretar CJRAE 

Lidia ION, Secretar CJAP 

Lucian BARBU, Laborant CJRAE  

 

  

http://www.isjcta.ro/?p=2078


3 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 1 
 

  



4 

 

ADAPTAREA ȘCOLARĂ 

 
 

Prof. înv. primar Cucăilă Ioana 

Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria” Deva 

 

 

Motto: „Nu putem direcţiona vântul, dar putem direcţiona direcţia vâslelor”.  

(Vince Lombardi) 

 

Copilul este un mic „univers”, iar creșterea și devenirea lui ca adult presupune un 

drum lung și anevoios, cu suișuri și coborâșuri. Încă din primii ani de viață ființa umană 

începe cu un amplu proces de învățre, astfel învățarea reprezintă cuvântul cheie în jurul 

căruia gravitează dezvoltarea și devenirea umană. 

Etiologia dificultăților de învățare, de adaptare școlară, este foarte variată: cauzele 

sunt de natură biologică și fiziologică, cauze psihologice, cauze de mediu. Elevii cu 

dificultăți de adaptare școlară sunt într-un număr mare și sunt întâlnite frecvent în 

copilăria mică și mijlocie, dar și la adolescenți.  Ele apar în activitatea de rezolvare a 

sarcinilor și desemnează un comportament inadecvat, un randament scăzut, dificultăți de 

relaționare, dificultăți de organizare. 

În matricea complexă a reuşitei şcolare, ponderea factorilor intelectuali este destul 

de însemnată, cca 50% din varianta rezultatelor şcolare fiind pusă pe seama inteligenţei. 

Restul de 50% este pusă pe seama factorilor nonintelectuali de personalitate, precum şi 

condiţiilor de organizare a activităţii şcolare 

Într-un tablou care integrează atât factori intelectuali (factori cognitivi-gândire, 

memorie, limbaj, senzații, percepții, reprezentări), cât și nonintelectuali (aspecte care se 

leagă de viața afectivă, aptitudini, motivatie), T. Kulscar explică faptul că dificultățile de 

adaptare școlară apar atunci când o persoană este caracterizată de imaturitate școlară, de 

inteligență scolară la limită, de instabilitate psihoafectivă sau/și tulburari psihoafective, 

instrumentale, comportamentale (Kulcsar, 1978, pp. 86-128) 

Variabile socio-familiale: 

Elevul A., în vârstă de 11 ani este un elev în clasa a VI-a care are mari dificultăți 

de adaptare școlară, comportament agresiv, tendință spre abandon școlar, inadaptabilitate. 

Elevul este introvertit, nu pare să se adapteze grupului și refuză să accepte regulile unui 

grup, ale clasei, ale școlii. Dacă i se încalcă perimetrul, devine agresiv, chiar dacă ceilalți 

copii nu interacționează în mod direct cu el. Este opoziționist, fuge de acasă, de la școală, 

manifestând și cruzime față de unele animale (pisici), este „sabotorul clasei”. Manifestă 

lipsă de interes pentru a înțelege cele explicate în clasă, are reacții verbale inadecvate, nu 

reușește să se adapteze mediului școlar. 

Acest fapt se datorează (identificarea problemei) că copilul locuiește cu bunicii 

paterni, tatăl fiind plecat în străinătate, mama muncind în altă localitate. Elevul mai are o 

soră care, de asemenea, este introvertită, în schimb, nu prezintă comportament abuziv. 

Tatăl  nu se implică deloc în  creșterea și educarea copiilor, devine agresiv destul de 

repede.  Mama pare indiferentă dacă băiatul asimilează sau nu cunoștințe și nu pare să o 

deranjeze eșecul acestuia. Atmosfera familială este una tensionată, cauzata, parțial, de 

lipsa unui venit sigur. Elevul se simte neglijat și lipsit de afecțiune. Lipsa afectivităţii, 

încă din copilărie, poate determina tulburări afective, concretizate în comportamente 

deviante (factori nonintelectuali, noncognitivi). 

 Motivația este o pârghie importantă a individului în procesul autoreglării sale, 

lipsa motivației intriseci (coriozitate, dorința de a ști mai multe, de a fi competent), 

aptitudinile, aspirațiile, lipsa motivației extrinseci constituie premisa unor performante 

mai slabe, când insuccesul devine permanent, acesta are un efect negativ, copilul 
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nereuşind să facă faţă cerinţelor şcolare și, în consecință, se va descuraja, va pierde 

interesul pentru şcoală şi va trăi un sentiment de inferioritate de care va căuta să scape 

prin implicarea în activități nu totdeauna pozitive sau va deveni un inadaptat. 

O instruire eficientă nu se poate realiza fără participarea personală a celui educat, 

participare declanşată de interese, atitudini, aspiraţii. Pentru a fi motivați la învățătură 

elevii trebuie să-și descopere înclinațiile, pasiunile, interesele, să-și creeze propria lor 

agendă de învățare și cel mai important, să valorifice caracteristicile propriei personalități 

în activitățile desfășurate în școală. 

Intervenția a constat în : 

▪    Tehnicile de management al comportamentului, care au fost centrate pe 

respectarea anumitor reguli şi pe oferirea de recompense. Astfel, au fost discutate cu 

copiii „Regulile clasei”, stabilind cu toţii anumite reguli de comportament pentru anumite 

situaţii, urmând ca ei să se observe şi să se monitorizeze. Dacă regulile erau respectate, 

elevul A. era recompensat prin laudă, încurajare, întărindu-se în acest fel 

comportamentele pozitive. 

 Dezvoltarea  relațiilor de colegialitate, explicarea celorlalți colegi a faptului că el 

trebuie ajutat, încurajat în permanent, că trebuie găsit un mod de a se apropia de 

el; 

 Aprecierea și lăudarea fiecărui succes școlar și al fiecărui pas înainte; 

 Antrenarea în activități interesante, transformarea sa într-un membru 

indispensabil clasei. 

 Ore de remediere pentru acoperirea „golurilor” pe care le avea la școală. 

 Includerea elevului în activități care îi stimulează interesul și motivația pentru a 

întârzia comportamentul de care a dat dovadă; 

 Motivația pozitivă (formulări de tipul: „dacă vei realiza … vei obține ….”) 

 Consultarea unui psiholog, terapie psihologică cu implicarea tuturor factorilor 

educaționali (familie, cadre didactice); 

 Integrarea în programe de psihoterapie pentru tulburări emoționale și de 

comportament. 

 Terapie prin muzică, desen etc 

 

Concluziile intervenției 
Printre schimbările care au avut loc în comportamentul său, se regăsesc: 

 Conformarea la regulile grupului; 

 Respectarea persoanelor din grup și a profesorilor; 

 Creșterea încrederii în sine și o atitudine pozitivă față de activitățile 

întreprinse; 

 Conștientizarea importanței pe care fiecare oră o are asupra dezvoltării sale. 

Deși au fost înregistrate progrese în activitatea didactică, elevul are foarte mult de 

muncă pentru a recupera cunoștințele și capacitățile celorlalți colegi. Pe viitor se întrevede 

o adaptare mai bună la cerințele școlii și devenirea unui copil care să își dorească să vină 

la școală cu drag. 

Totuși, rămâne de văzut cât se va menține progresul, deoarece părinții nu s-au 

arătat interesați să vadă schimbările care au avut loc în comportamentul copilului. 

 
Bibliografie: 

 

Gherguţ, A., 2000, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale (strategii de integrare), 

Polirom, Iaşi 

Al. I. Cuza, serie Ştiinţe ale educaţiei, Gherguţ A., Educaţia integrată - Sursă de conflict în 

sistemul românesc de învăţământ?, Analele Ştiinţifice ale Universităţii vol.I-II, 1997-1998 

Muşu I., Taflan A., 1997, Terapia educaţională integrată, Editura Prohumanitate, Bucureşti 
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FACTORI AI ADAPTĂRII ȘCOLARE A ELEVILOR CU CERINȚE 

EDUCATIVE SPECIALE INTEGRAȚI IN ȘCOLILE DE MASA 
 

Lect.univ.dr. Totolan Damian,  

Universitatea „Ovidius”Constanța, Facultatea de Psihologie și Științele  

Prof. Logoped Dr. Ecaterina TOTOLAN, 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța 

 

Adaptarea școlară reprezintă un proces complex proiectat și dirijat de profesor în 

vederea realizării unor raporturi optime între elev și mediul educativ/didactic Din punct 

de vedere psihologic, adaptarea școlară marchează tendința de echilibru necesar între 

procesele de asimilare și cele de acomodare, tendință realizată, în mod obiectiv, la nivelul 

interacțiunii permanente existente între om și realitate ( Piaget, Jean, 1973). 

Continutul conceptului de adaptare școlară este interpretat uneori in sens restrictiv 

prin raportare la actiunile pedagogice necesare in anumite imprejurari concrete: intrarea 

elevului in clasa pregătitoare (sau intr-un nou ciclu de instruire), pregatirea elevului in 

conditiile unei noi discipline de studiu; sprijinirea elevului cu cerințe educative speciale 

in activitatea de învățare etc. in sens larg, continutul conceptului de adaptare școlară 

defineste ansamblul acțiunilor proiectate de profesor pentru realizarea corelatiei optime 

intre posibilitatile elevilor și necesitatile mediului educativ/didactic. Aceasta corelație 

priveste activitatea didactica dar și procesul de integrare psihosociala a elevului in diferite 

colective, grupe, microgrupe, conform finalitatilor asumate la nivel macro și 

microstructural. Criteriile de evaluare a adaptarii scolare vizeaza capacitatea elevului de 

integrare in activitatea didactica și in viata comunitatii. Aceasta capacitate valorifica 

urmatoarele categorii de factori favorizanti: a) reusita școlară, care reprezinta un indicator 

cu o sfera mai larga decat adaptarea școlară (adaptarea școlară fiind premisa reusitei 

scolare); b) acomodarea școlară la cerintele comunitatii scolare (colectiv didactic, clasa 

de elevi, microgrupuri formate etc), aflate in continua ascensiune; c) maturitatea școlară, 

care presupune valorificarea deplina a nivelului de dezvoltare biologica, psihologica, 

sociala și culturala specific varstei și treptei de invatamant respective; d) orientarea 

școlară adecvata resurselor interne (intelectuale-nonintelectuale) și externe (cerintele 

familiei și ale mediului social) existente sau aflate intr-o anumita linie de evolutie; e) 

(re)orientarea școlară speciala, determinata de imposibilitatea rezolvarii pedagogice a 

unor cauze obiective: debilitate mintala, intelect de limita, tulburari instrumentale 

(dislexie, disgrafie, discalculie, mutism electiv etc), instabilitate psihomotrica, tulburari 

comportamentale. 

Lucrarea de faţă prezintă rezultatele sintetice ale unei cercetări în care ne-am propus 

să studiem nivelul adaptării şcolare al copiilor cu cerințe educative speciale integrați 

în școlile de masă, rezultat din analiza documentelor şcolare şi corelația acestui nivel 

cu 10 factori importanți ce îl influențează. Cercetarea s-a desfăşurat pe un lot de 30 de 

elevi cu cerințe educative speciale integrați în școli de masă din Constanța.  

Ca obiective specifice de cercetare ne-am propus următoarele:  

Evidenţierea legăturii dintre adaptarea şcolară şi: 

a.1. starea de sănătate    a elevului 

a.2. dezvoltarea intelectuală, 

a.3. echilibru emoţional, 

a.4. rezistenţă la efort, 

a.5. ritm de lucru, 

b.1. tipul de organizare a familiei, 

b.2. preocupările familiei în ceea ce priveşte educaţia copilului lor, 

b.3. climatul afectiv din familie, 
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b. 4. nivelul economic al familiei, 

b.5. nivelul de educaţie al părinţilor.  

 

1.  REUŞITA ŞCOLARĂ ŞI STAREA DE SĂNĂTATE 
Pentru aceasta am luat în considerare elevi cu boli cronice care au necesitat 

spitalizări îndelungate şi dese şi elevi fără boli cronice. Au rezultat diferenţe semnificative 

între cele două grupe, astfel că putem considera starea de sănătate şi mai ales prezenţa 

unor boli cronice care, prin persistenţa lor şi necesitatea de a fi internat, pot determina 

scăderea rezultatelor şcolare. Elevii cu boli cronice necesită spitalizare, deci absenţe, 

lacune în cunoştinţe, ce se răsfrâng negativ asupra rezultatelor şcolare. De asemenea, 

prezenţa bolii duce şi la scăderea rezistenţei la efort inclusiv cel intelectual. 

 Dar mai ales remarcăm că îmbolnăvirile dese şi internările în spital duce la 

absenteism şcolar. Acest lucru aduce o pierdere a ritmului învăţării, cunoştinţele 

acumulate sporadic nu reuşesc să se consolideze, se înregistrează „goluri” ce se 

acumulează şi determină dificultăţi ulterioare în acumularea de noi cunoştinţe şi formarea 

de noi deprinderim inclusiv nu se formează deprinderea de a învăţa. 

 

2. INTELIGENŢA ŞI REUŞITA ŞCOLARĂ 
Așa cum rezultă din studiile de specialitate adaptarea școlară este determinat și 

de nivelul intelectual, pentru că inteligența desemnează ansamblul organizativ al 

structurilor cognitive ce pot fi exteriorizate prin performanțe evaluative. Reușita școlară 

se concretizează în obținerea de rezultate școlare bune, este dependentă de inteligență 

deoarece aceasta constă în capacitatea de a cunoaște și de a evalua consecințele învăţării, 

inteligenţa fiind definită ca şi capacitate de adaptare la situaţii problematice, „un 

instrument al cunoaşterii”, „al abstractizării”, al combinării metodice. 

Inteligenţa este un factor ce influenţează în mare măsură reuşita şcolară. Cu cât 

nivelul de inteligenţă este mai scăzut, cu atât rezultatele şcolare vor fi mai scăzute. 

 Totuşi, din analiza cazurilor observăm că în rândul celor cu rezultate bune, 7 

elevi (21,2%) se situează în zona de inteligenţă scăzută (QI sub 70) şi aceasta denotă că 

inteligenţa este un factor necesar, dar nu suficient pentru a asigura reușita școlară. 

Observăm, de asemenea, că 12 elevi (adică 38,8%) dintre elevii slabi au un intelect 

liminar, ceea ce înseamnă că inadaptarea şcolară este determinată de factori non 

intelectuali, ce țin de subiect şi de factori externi ce ţin de familie.  

  

  3. REUŞITA ŞCOLARĂ ŞI STABILITATEA / INSTABILITATEA EMOŢIONALĂ 
Diferenţele constatate sunt semnificative la p < 0, 01, deci putem considera această 

variabilă ca fiind un factor ce influenţează în mod direct reuşita şcolară. De altfel, 

afectivitatea poate fi influenţată de mediul familial. Într-un anumit grad, instabilitatea este 

normală, mai ales la copiii mici, dar sub influenţa vârstei şi a educaţiei, ea se reduce, în 

mod treptat în funcţie de temperamentul fiecăruia. În unele cazuri, însă (ca şi în cazul 

nostru), ea se menţine într-o formă deranjantă pentru buna desfăşurare a activităţii şcolare. 

Şocurile emoţionale repetate, suferite de copil în familie favorizează prelungirea sau chiar 

accentuarea instabilităţii emoţionale.  

 Procente semnificative ale instabilităţii emoţionale înregistrăm atât la elevii buni 

(39,30%), dar mai ales la elevii slabi (74,20%), ceea ce denotă că tulburările în sfera 

emoţional afectivă reprezintă un factor important în procesul adaptării şcolare.  

 

4. REUŞITA ŞCOLARĂ ŞI REZISTENŢA LA EFORT 
Diferenţele semnalate ne arată că rezistenţa la efort poate constitui un factor ce 

influenţează reuşita şcolară a acestor elevi, mai ales în activităţile şcolare frontale şi 

cronometrate.  
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 Rezistenţa la efort influenţează adaptarea şcolară: procentul de 61,20% ne arată 

că, într-adevăr, elevii slabi au o rezistenţă la efort scăzută. Acest lucru este semnificativ 

mai ales în condiţiile solicitărilor şcolare specifice şcolii de masă. 

 Remarcăm şi faptul că rezistenţa la efort este un indicator sensibil atât la elevii 

buni cât şi la elevii slabi. 

  

 5. REUŞITA ŞCOLARĂ ŞI RITMUL DE LUCRU             
 Diferenţele semnalate sunt semnificative la p = 0,01, deci ritmul de lucru este un 

factor ce poate influenţa reuşita şcolară a elevilor cu cerințe educative speciale. Adeseori 

ritmul lent de lucru poate avea origine psihosomatică. Există poate în cazul acestor elevi 

o cronaxie defectuoasă, care poate fi constituţională şi care nu relevă rea-voinţă din partea 

elevilor. Copilul, în pofida dorinţelor sale de a reuşi, este în imposibilitate de a lucra rapid, 

ducând la eşec şi agravând situaţia tensionată a acestor copii cu posibilităţi intelectuale 

normale, dar cu nereuşite şcolare. 

 Ritmul de lucru reprezintă factorul ce pune cele mai mari probleme, atât la elevii 

buni cât şi la elevii slabi. Creşterea ritmului de lucru duce la creşterea inadaptării şcolare, 

atât la elevii buni, cât şi la elevii slabi.  

Valorile inadaptării şcolare funcţie de ritmul de lucru sunt cele mai ridicate, atât 

la elevii buni (60,60%), cât şi la cei slabi (80,60%). 

 

6. TIPUL DE ORGANIZARE A FAMILIEI ŞI REUŞITA ŞCOLARĂ 
       Variabila luată în discuţie nu relevă diferenţe semnificative între cele două grupe 

de subiecţi.  

Luând numai tipul de familie, nu putem să ne formăm o imagine asupra relaţiei 

dintre reuşita şcolară şi tipul de familie, întrucât în mod singular nu influenţează direct, 

ci numai în corelaţie cu aceşti factori. Astfel, absenţa unui membru al familiei atrage după 

sine perturbarea echilibrului afectiv, economic, social al familie şi toate acestea îşi pot 

pune amprenta asupra întregii personalităţi a elevului, implicit şi asupra performanţelor 

sale şcolare.  

Deci, variaţiile nu  atrag în mod direct reuşita şcolară slabă, ci perturbarea 

celorlalţi factori ce ţin de mediul familial influenţează în mod direct performanţa şcolară. 

Cercetarea relevă că tipul de organizare a familiei influenţează cel mai puţin (atât 

la elevii buni, cât şi la cei slabi) nivelul adaptării şcolare.  

  

7. REUŞITA ŞCOLARĂ ŞI CLIMATUL EDUCATIV 
 Am luat în studiu următoarele aspecte ale climatului educativ: 

- neglijarea copilului 

- climat hiperprotectiv 

- climat normal. 

 Neglijarea copilului se datorează în exclusivitate unei legături anormale părinţi 

– copii. Noţiunea de copil neglijat presupune neglijare fizică şi a siguranţei fizice, 

neglijare medicală, emoţională şi educaţională. Ea este favorizată de următoarele 

împrejurări: 

a) atitudini parentale perturbate, datorate unor patologii relaţionale familiale 

(familie dezorganizată sau numai dizarmonică sau nevrotică) sau incapacităţii părintelui 

de a se adapta, de a se sincroniza cu particularităţile şi necesităţile copilului; 

b) particularităţi nefavorabile ale copilului: copilul handicapat motor sau mental, 

copilul purtător al unor malformaţii congenitale, copii cu elemente psihopatologice 

caracteristice sindromului organic cerebral ce manifestă agresivitate, instabilitate, 

tulburări de atenţie etc.; 
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c) situaţii nevrotigene, stresante: moartea părintelui, anxietatea de separare, stresul 

cronic caracteristic familiilor disarmonice şi dezorganizate; 

d) boala afectivă a părintelui: psihopatie, complexele lor de inferioritate, tulburări 

afective unipolare, bipolare. 

 Hiperprotecţia parentală apare în cazurile unui contact excesiv între mamă şi 

copil la vârta la care ar fi trebuit să se fi instalat relativa lui independenţă. Se discută de 5 

categorii de factori care conduc la hiperprotecţia familială: 

a) factori legaţi de copil – copilul hiperpreţios: dorit, avut târziu, copilul cu boli 

grave, cu malformaţii, copii ce au un frate/soră decedat(ă) etc.; 

b) factori legaţi de mamă: mame casnice, mame lipsite de afecţiunea soţului; 

c) factori legaţi de căsătoria părinţilor – părinţi ce nu comunică adecvat; 

d) răspuns la sentimentele de ostilitate ale mamei; 

e) tulburări emoţionale ale părinţilor: nevroze, boli psihiatrice. 

 Hiperprotecţia generează lipsă de eficienţă şi competitivitate socială, tulburări 

emoţionale şi depresiune neendogenă. 

 Climatul normal, caracterizat prin interacţiuni cu copilul, în care se combină 

fermitatea şi autoritatea în luarea hotărârilor cu o modalitate de relaţie cu copilul căruia îi 

cultivă independenţa şi recunoaşterea drepturilor. 

 Conform acestor aspecte, ar trebui să găsim diferenţe semnificative între cele două 

grupe (buni, şi cu dificultăţi la învăţătură), diferenţe care să denote că reuşita şcolară 

dependentă de existenţa unui climat educativ normal. 

  Diferenţele semnalate sunt semnificative la pragul de p < 0, 01, deci variabila luată 

în discuţie influenţează în mod direct reuşita la învăţătură. 

 Grija părinţilor faţă de educaţia copilului, în familie, reprezintă un indicator 

sensibil pentru adaptarea şcolară. Astfel, la 30,3% dintre elevii buni înregistrăm un climat 

educativ anormal (neglijenţă şi supraprotecţie), iar la elevii slabi un procent de 51,60%. 

   

8. REUŞITA ŞCOLARĂ ŞI CLIMATUL AFECTIV 
  Diferenţele constatate sunt semnificative la p < 0, 01, ceea ce denotă că variabila 

luată în studiu este un factor ce poate influenţa reuşita şcolară la învăţătură.  

O ambianţă familială frământată de tensiuni, o atmosferă sufocantă a căminului 

prin inegalitatea atitudinilor părinteşti, lipsa de afecţiune dintre soţi, „colorată” de viciile 

sau neînţelegerile lor, de certuri, de acte de violenţă, o integrare insuficientă a familiei în 

viaţa socială constituie tabloul unui mediu nefavorabil dezvoltării normale a copilului. 

Primele reacţii de neadaptare, justificate de conştiinţa de a fi frustrat, se nasc într-un 

asemenea climat de dezechilibru, de tensiune, de conflicte familiale. Într-un mediu 

„nervos” şi tensionat, greu ne putem aştepta la rezultate şcolare bune din partea elevilor. 

 Familiile cu relaţii dizarmonice constituie şi cadrul în care nu por exista relaţii 

normale de comunicare între părinţi şi copii.  

Aceste împrejurări sunt etichetate ca factori de risc pentru apariţia tulburărilor de 

comportament la copil, în special la băieţi, conducând uneori la delicvenţa juvenilă. 

Fiecare factor de risc familial acţionează sinergic cu alţii, potenţându-i acţiunea. În familii 

dezorganizate, dizarmonice, supravegherea şi disciplinarea copiilor nu are loc la 

parametrii normali. Dezacordul partenerilor naşte o tensiune permanentă a relaţiilor dintre 

ei, agresivitate fizică şi verbală care antrenează un stres cronic. Ostilitatea permanentă 

între părinţi se soldează cu măsuri coercitive faţă de copii, ceea ce le induce acestora 

agresivitatea. În aceste familii nu există putere de rezolvare a situaţiilor conflictuale, care 

planează, generând tensiune nervoasă şi dispute. Interacţiunile familiale sunt influenţate 

şi de alţi factori extrafamiliali (intervenţia bunicilor, prietenilor) sau de satisfacţia 

părinţilor la locul de muncă, nivelul economic şi cultural al familiei. 
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 Climatul afectiv tensionat, din interiorul familiei, este un factor important al 

adaptării şcolare. În grupul de elevi slabi 64,5% înregistrează perturbări la acest nivel faţă 

de 30,3% la elevii buni.  

  

9. REUŞITA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI NIVELUL ECONOMIC AL FAMILIEI 
 Diferenţele constatate între cele două grupe ne fac să considerăm nivelul 

economic al familiei un factor care poate să influenţeze rezultatele şcolare ale elevilor. 

 Nivelul economic scăzut al familiei influenţează adaptarea şcolară: 58,1% dintre 

elevii slabi provin din familii sărace şi numai 30,3% dintre elevii buni provin din familii 

sărace.  

 

10. REUŞITA ŞCOLARĂ ŞI NIVELUL EDUCAŢIONAL AL PĂRINŢILOR 
Între elevii buni și elevii slabi înregistrăm diferențe și la acest capitol astfel: doar 

12,1% dintre elevii buni provin din familii cu nivel educaţional scăzut al părinţilor şi 

42,4% dintre elevii slabi provin din familii cu nivel de pregătire educaţională scăzut. 

  

Rezultatele cercetărilor efectuate converg spre constatarea că adaptarea şcolară a 

elevilor cu cerințe educative speciale integrați în școala de masă nu poate fi determinată 

de un singur factor, ci de un complex de factori, în cadrul căruia ponderea acestor factori 

diferă. 

Cercetările efectuate demonstrează că adaptarea acestor elevi este dependentă în 

primul rând de nivelul dezvoltării mintale. Este posibil, deci ca un nivel intelectual scăzut 

să fie un factor ce determină inadaptarea şcolară a acestor elevi, dar este posibil să 

intervină nefavorabil numai unele din procesele sau însuşirile psihice cum ar fi: 

instabilitatea emoţională, ritm redus al realizării sarcinii, rezistenţă scăzută la efort 

intelectual sau ritm accelerat în dauna calităţii etc. 

Datele demonstrează că elevii cu un nivel intelectual redus pot avea reuşită şcolară 

în condiţiile unor însuşiri favorabile, cum şi elevii cu nivel intelectual mediu sau ridicat 

pot prezenta dificultăţi de adaptare şcolară. 

Cercetările relevă că atât nivelul de eficienţă intelectuală, cât şi eficacitatea 

factorilor nonintelectuali pot fi influenţaţi de factorii biologici, de exemplu, starea de 

sănătate a copilului. Prezenţa unor boli cronice poate altera rezultatele şcolare ale elevilor 

prin scăderea rezistenţei la efort, prin încetinirea ritmului de lucru, dar poate provoca 

insuccesul şcolar prin acumularea de lacune în cunoştinţele elevilor ca urmare a 

spitalizărilor repetate şi prelungite. 

Eficacitatea nivelului intelectual, a factorilor nonintelectuali, a stării de sănătate 

sunt strâns dependente de condiţiile de viaţă ale elevului, de factorii ce ţin de mediul 

familial în care trăieşte elevul. Astfel, un nivel intelectual redus, dar cu stare de sănătate 

bună, cu factori nonintelectuali favorabili, pot să asigure adaptarea la școală, după cum şi 

condiţiile nefavorabile, trăsături negative ale personalităţii, pot influenţa manifestarea 

potenţialităţilor reale ale copilului care să asigure succesul şcolar. 

Factorii familiali nu acţionează izolat, ci într-o strânsă corelaţie. Astfel, deşi tipul 

de familie nu determină, în cazul cercetărilor noastre, diferenţe semnificative între 

grupele de elevi, ele determină însă perturbări ale echilibrului afectiv, economic, social şi 

educaţional al familiei, ce influenţează în mod direct reuşita şcolară. Dintre factorii de 

mediu, prezenţa unui climat afectiv nefavorabil, tensionat  influenţează cel mai mult 

reuşita şcolară. Nivelul de şcolarizare al părinţilor poate influenţa atât reuşita şcolară – 

incapacitatea părinţilor de a oferi modele adecvate copiilor, de a oferi ajutor în procesul 

instructiv - educativ, ci şi indirect, prin capacitatea acestor părinţi de a asigura un nivel 

economic satisfăcător desfăşurării activităţii. Aceşti factori negativi de mediu familial 

influenţează atât reuşita şcolară, cât şi indirect, prin influenţarea stării de sănătate a 
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copiilor, cât şi prin dezvoltarea necorespunzătoare a celorlalte laturi ale personalităţii, 

deoarece personalitatea se formează şi se dezvoltă în primul rând în familie. 

Cercetările efectuate relevă că prezenţa acestor factori la un nivel corespunzător 

nu asigură automat şi reuşita şcolară a elevilor, pentru că aceasta este dependentă şi de 

nivelul intelectual şi de factorii nonintelectuali şi de starea de sănătate, dar prezenţa lor 

poate ameliora rezultatele şcolare, după cum factorii nefavorabili de mediu vor accentua 

deficienţe intelectuale. Efectele lor sunt cu atât mai grave cu cât nivelul intelectual tinde 

să scadă. La un nivel mediu al inteligenţei, efectul lor este mai mic. Dar ei acţionează în 

special prin influenţarea factorilor nonintelectuali şi biologici. 

Datorită pluricauzalităţii adaptării şcolare se impune ca abordarea să se efectueze 

din perspectivă multidimensională (pedagogică, psihologică, a sociologiei educaţionale 

şi medicale) prin procese complexe, să se investigheze o serie cât mai largă de 

componente de funcţionalităţi psihice, precum şi condiţiile familiale şi şcolare. La elevii 

cu cerințe educative speciale integrați în școlile de masă asigurarea unor condiţii de mediu 

favorabil (familial şi şcolar, prin adecvarea cerinţelor instructiv - educative la 

posibilităţile lui intelectuale), ar putea în mod considerabil să influenţeze reuşita şcolară 

a acestor elevi direct şi indirect, prin influenţarea  factorilor nonintelectuali favorabili 

procesului de învăţământ, dând posibilitatea acestor elevi să-şi manifeste potenţialităţile 

la nivelul lor real. 
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EDUCAŢIA SPECIALĂ, UN PAS SPRE INTEGRARE 
 

Prof. înv. preşcolar Amet Nurgian,  

G.P.N. ,,Zubeyde Hanim”, Constanţa 

 

     După cum se arată în unele documente, ,,educaţia incluzivă presupune un proces 

permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având drept scop exploatarea 

resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la 

procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.” (UNICEF, 

1995). 

     Orice fiinţă socială depinde de cel de lângă el. Această dependenţă înseamnă, de 

fapt, ajutor, înseamnă posibilitatea de a comunica şi coopera. Din categoria copiilor cu 

CES (cerinţe educaționale speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe (la care cerinţele 

speciale sunt multiple), cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări 

episodice de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această categorie fac parte: copii cu 

deficienţe senzoriale (vizuale, auditive, locomotorii), copii cu deficienţe mintale, copii 

cu tulburări afective (emoţionale), copii cu handicap asociat. 

     Integrarea şcolară a acestor copii presupune dezvoltarea unui sistem educaţional 

comprehensiv şi cooperare între toţi actorii implicaţi în procesul de educaţie: cadre 

didactice, părinţi, copii şi specialişti din comunitate. Împreună, printr-un program 

educaţional şi terapeutic recuperator coordonat, toţi partenerii vor urmări să obţină 

maximum de autonomie pentru copil. 

     Metodele şi procedeele de predare învăţare trebuie să fie selectate în raport cu 

scopul şi obiectivele activităţii didactice, conţinutul lecţiei şi particularităţile copiilor 

(vârsta, nivelul dezvoltării psihice, tipul şi gradul deficienţelor/tulburărilor, tipul de 

percepţie al acestora-analitic sau sintetic), stilul de lucru al educatorului. 

     În cadrul activităţilor didactice, se va acorda o atenţie deosebită procesului de 

evaluare care poate sprijini metodele şi tehnicile folosite, unde, prin acordarea unor 

anumite recompense (valorizarea în faţa colegilor sau obţinerea unor aprecieri verbale, 

etc.) pot fi stinse unele comportamente nedorite sau consolidate anumite 

comportamente pozitive. În plus, activitatea educativă cu preşcolarii care prezintă 

tulburări de comportament solicită din partea fiecărui cadru didactic o foarte bună 

cunoaştere a naturii umane, a strategiilor de cunoaştere a personalităţii copiilor şi o 

capacitate empatică deosebită, necesară înţelegerii şi acceptării celor din jur, aşa cum 

sunt ei în realitate, cu calităţile şi defectele lor. 

     Ideile unei educaţii de calitate, pentru toţi copiii, pot fi realizate cel mai bine încă 

de la grădiniţă, iar materializarea lor se observă tot mai mult în practicile zilnice ale 

multor educatoare care îşi exercită profesia cu dăruire. Se simte nevoia să ne punem 

întrebări asupra modului în care lucrăm cu copiii în fiecare zi şi să căutăm împreună 

răspunsuri. În educaţia pentru toţi nu există un singur răspuns, ci fiecare situaţie  

educativă naşte seturi de răspunsuri determinate de nevoile beneficiarilor. Noi, 

educatorii, trebuie să ne obişnuim tot mai mult cu faptul că pedagogia nu înseamnă un 

tratat cu reţete (răspunsuri), ci o carte cu numeroase întrebări. Devine din ce în ce mai 

evident că nu numai educatorul este responsabil pentru stabilirea măsurilor necesare 

unei educaţii de calitate, ci toţi actorii sociali implicaţi, pentru că valorile cele mai 

eficiente sunt legate de lucrul în echipă şi de parteneriatul educativ. Aşadar, 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 

fiecărui cadru didactic. 

     În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele 

expozitive (povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate 

anumite cerinţe: să se folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului 
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comunicării verbale; prezentarea să fie clară, precisă, concisă; ideile să fie 

sistematizate; să se recurgă la procedee şi materiale intuitive,  să se antreneze copiii 

prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către 

aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

În cazul copiilor cu deficienţe mintale, utilizarea povestirii ca metodă didactică 

trebuie să fie însoţită de suport ilustrativ sugestiv sau imagini filmate, pentru o captare 

a atenţiei mult mai uşoară şi astfel este facilitată implicarea afectiv-motivaţională a 

copiilor în secvenţele activităţii respective. 

     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. 

     Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizarea) 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. 

     În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educaționale speciale se poate folosi 

cu maximă eficienţă învăţarea prin cooperare. Activităţile bazate pe învăţarea prin 

cooperare  permit evaluarea frecventă a performanţei fiecărui copil care trebuie să ofere 

un răspuns în nume personal sau în numele grupului, copiii 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. 

     Cele mai întâlnite strategii ale învăţării prin cooperare în activitatea didactică din 

grădiniţă sunt: ,,Turul Galeriei”, ,,Mozaicul”, ,,Caruselul”, ,,Cercul lui Robin”, 

,,Amestecă, îngheaţă, formează perechi”, etc.  

     Strategia ,,Amestecă,  îngheaţă,  formează perechi” : 

Această metodă se poate folosi atât pentru grupurile făcute prin selecţie precisă, cât şi 

pentru grupurile aleatorii şi presupune trei etape: 

 Copiii se mişcă liber prin sala de grupă. 

 Când educatoarea spune ,,Îngheaţă”, copiii se opresc. 

 La comanda ,,Formează perechi”, copiii se întorc spre persoana cea mai 

apropiată, se prind de mâini şi discută despre tema primită. 

      Exemplu: ,,Gruparea unei mulţimi cu cifra care îi indică numărul de elemente” 

(Activitate  matematică). 

     Jumătate din numărul de copii primesc jetoane cu cifre, iar cealaltă jumătate, 

jetoane cu mulţimi. Copiii se mişcă liber prin sala de grupă. La comanda ,,Îngheaţă” se 

opresc și, când educatoarea spune ,,Formează perechi”, copilul care are jetonul cu cifra 

corespunzătoare numărului de elemente ale mulţimii,  formează pereche cu copilul care 

are jetonul cu mulţimea corespunzătoare. 

     Jocul, ca modalitate de relaţie între individ şi lumea obiectelor, constituie 

formula primară a acţiunii umane, o formă de organizare a cogniţiei, o formă de 

organizare a cunoaşterii. Cântecul, jocurile muzicale, jocurile cu text şi cântec, audiţiile 

muzicale, modelajul, desenul, pictura, sculptura sau alte activităţi din sfera terapiilor 

ocupaţionale contribuie la sporirea atenţiei, la dezvoltarea memoriei, gândirii, 

imaginaţiei, a tuturor proceselor psihice implicate în învăţarea de tip şcolar. 

     Jocul didactic este o metodă de învăţare în care predomină acţiunea didactică 

stimulativă şi se poate organiza cu succes la toate disciplinele de învăţământ, iar ca 

metodă, se poate desfășura în orice moment al zilei. 

     Exemplu de joc didactic: ,,Săculeţul fermecat”- ,,Fructe/legume”-Domeniul 

ştiinţă: 
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     Scopul jocului: identificarea şi denumirea corectă a unor obiecte, în absenţa 

vederii, prin pipăit. 

     Obiective de referinţă: să identifice şi să denumească corect fructele aflate în 

săculeţ, în absenţa vederii, prin folosirea simţului tactic-pipăitul. 

     Resurse didactice: mere, pere, nuci, prune, struguri, gutui, portocale, banane, 

mandarine, kiwi, lămâi, săculeţ, un fular sau o basma pentru legatul ochilor. 

     Educatoarea  prezintă copiilor fructele pe care le va pune în săculeţ. Ea va lega 

la ochi câte un copil şi îi va cere să ia în mână un fruct, să-l pipăie, să-l denumească şi 

apoi să-l scoată afară din săculeţ pentru a putea fi verificat de către copiii din grupă 

dacă a denumit corect fructul. Dacă a ghicit denumirea fructului, va fi dezlegat la ochi, 

aplaudat, după care se va continua jocul cu un alt copil; în cazul în care nu a ghicit, mai 

are dreptul la două încercări, iar dacă nici atunci nu ghiceşte, va fi eliminat din joc. 

După ce trec toţi copiii prin joc, cei care au fost eliminaţi din cauza răspunsurilor 

incorecte, vor primi pedepse hazlii. 

     Acest joc se poate organiza şi sub formă de concurs, pe grupe. Pentru fiecare 

răspuns corect, grupa va primi un punct, iar la fiecare răspuns incorect se va scădea 

câte un punct. Punctele se pot nota pe o tablă la care au acces copiii, sau se pot aplica 

pe o tablă magnetică jetoane magnetice, în dreptul fiecărei grupe. 

    Câştigătoare va fi grupa care acumulează cele mai multe puncte. 

     Copiilor le plac aceste metode activ-participative şi chiar dacă, uneori, copiii cu 

CES nu le înţeleg pe deplin, ei solicită să participe în număr cât mai mare la realizarea 

activităţilor. Lista metodelor şi tehnicilor este foarte vastă şi poate fi folosită şi 

îmbogăţită în funcţie de imaginaţia şi creativitatea dascălului şi în funcţie de nivelul 

clasei la care predă. 

     Procesul integrării educaţionale a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie 

presupune elaborarea şi aplicarea unui plan de intervenţie individualizat, centrat pe 

folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare a curriculumului şi pe diversificarea 

ofertelor de învăţare în cadrul lecţiilor. 

     Cu certitudine, copiii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de ajutor în vederea 

adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi copii- cu succese şi insuccese, cu 

realizări şi ratări, dar şi cu rezultate încurajatoare. Fiecare copil cu CES trebuie să 

beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare, care să dezvolte maximal 

potenţialul fizic şi psihic pe care îl are. Integrarea urmăreşte valorificarea la maximum 

a disponibilităţilor subiectului şi antrenarea în mod compensatoriu a palierelor psiho-

fizice care nu sunt afectate, în aşa fel încât să preia activitatea funcţiilor deficitare şi să 

permită însuşirea de abilităţi care să înlesnească integrarea eficientă în comunitatea 

normală. 

     Prin integrare se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, care să 

contribuie la crearea unor stări emoţionale corespunzătoare, în care confortul psihic 

este menţinut  de satisfacţiile în raport cu activităţile desfăşurate. 

     Copiii, în diversitatea lor, pot fi educaţi împreună, atât din punct de vedere 

intelectual, cât şi social, profesional. Profesorul trebuie să procedeze nu prin segregarea 

sau marginalizarea elevilor cu cerinţe educaționale speciale din clasă, ci prin asumarea 

unor roluri noi, prin confruntarea conştientă cu dificultăţile de învăţare ale unor elevi, 

prin însuşirea rolului de agent al cooperării cu alţi specialişti şi cu părinţii, în 

proiectarea unor experienţe de învăţare benefice pentru toţi. Încrederea în sine, precum 

şi motivaţia proprie pentru a învăţa, cooperarea cu ceilalţi, cu alte cuvinte crearea unui 

climat afectiv pozitiv, reprezintă un obiectiv în procesul educativ desfăşurat cu copiii 

cu CES. 

     Parteneriatul şcoală-famile-comunitate are un rol esenţial în integrarea elevilor 

cu cerinţe educaționale speciale şi reprezintă o reală provocare în contextul exigenţelor 

la nivel de sistem de învăţământ, care se dezvoltă din ce în ce mai mult. 
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     Pentru realizarea diferitelor tipuri de parteneriate cu părinţii copiilor cu CES, 

este esenţial ca aceştia să fie priviţi ca participanţi activi ce pot aduce o reală şi 

valoroasă contribuţie la educarea copiilor lor, să se recunoască şi să se valorifice 

informaţiile date de părinţi, să ia parte la luarea deciziilor referitor la copiii lor, 

responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi profesori, părinţii să facă parte din 

comitetele de părinţi, să ajute la continuarea programului educativ acasă, să urmărească 

în mod regulat progresul copiilor lor, să ia parte şi să sprijine activităţile extraşcolare 

organizate. 

     Parteneriatul şcoală-famile presupune că ambele părţi au o abordare participativă 

a relaţiei. Aceasta înseamnă că trebuie să fie dezvoltat un dialog constructiv între 

părinţii copiilor cu CES şi profesori, caracterizat prin dorinţa ambelor părţi de a discuta 

despre conţinutul predării-învăţării-evaluării, precum şi al educaţiei, cu respectarea 

deplină a rolului profesional al cadrelor didactice şi a relaţiei personale, apropiate şi 

unice, între copil şi părinţi. 

     Educaţia specială este o formă de educaţie destinată tuturor copiilor cu CES, care 

nu reuşesc singuri să atingă în cadrul învăţământului obişnuit (temporar sau pe toată 

durata şcolarităţii) un nivel de educaţie corespunzător vârstei şi cerinţelor societăţii 

pentru un om activ, autonom şi independent. 

     Incluziune presupune nu doar acceptarea, tolerarea copiilor cu nevoi speciale 

într-o clasă din învăţământul de masă, ci şi adaptarea la cerinţele acestor copii, 

cuprinderea acestora în programele educaţionale alături de copii cu comportament 

tipic, dar şi responsabilitatea de a le asigura în acelaşi timp servicii de specialitate, 

programe de sprijin individualizate. Înseamnă asumarea unor schimbări în organizarea 

şi dezvoltarea activităţilor instructiv-educative derulate în instituţiile de învăţământ. 
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METODE INTERACTIVE ÎN EDUCAŢIA INCLUZIVĂ 
 

Prof. înv. preşcolar BENCHEA VIORELA,  

Şcoala Gimnazială nr. 14, Constanţa, 

Structură Grădiniţa cu PN nr. 39 

 

 Metodele interactive (activ-participative) pun un foarte mare accent pe formarea 

personalităţii copilului, pe găsirea şi dezvoltarea acelor abilităţi native care îl ajută în 

realizarea unui anumit tip de performanţă şcolară. Obiectivul principal al învăţământului 

special este instruirea adaptată şi intervenţia de reabilitare- recuperare, pentru egalizarea 

şanselor, ca mijloc esenţial de facilitare a integrării şi participării sociale pentru copilul 

cu CES. Învăţarea activă înseamnă procesul de învăţare orientat pe interesele şi nivelul 

de înţelegere sau nivelul de dezvoltare al copilului. 

 

ROLUL METODELOR INTERACTIVE 

Utilizarea metodelor interactive creşte încrederea în forţele proprii, iar percepţia 

avută de aceşti copii este că prin aceste activităţi ei sunt la fel cu ceilalţi copii din clasă, 

mai ales dacă le sunt apreciate abilităţile cele mai bine reprezentate (fizice, artistice, de 

memorare etc). Ei devin mai încrezători în reuşita lor şi acceptă ulterior sarcini mult mai 

grele, fără a fi descurajaţi că rezultatul apare după mai multe încercări. Acest lucru este 

benefic, deoarece copiii cu CES au o motivaţie a învăţării foarte slabă şi cel mai mic 

insucces îi face să abandoneze sarcina trasată. 

Prin intermediul metodelor interactive, relaţiile interpersonale sunt consolidate şi 

creşte capacitatea de lucru în echipă. Copiii ajung să relaţioneze în clasă ca într-o familie. 

Astfel, crescând socializarea copiilor cu CES, va creşte şi consolidarea relaţiilor şi 

comportamentelor sociale care le vor fi utile mai târziu, precum şi spontaneitatea, 

coerența, fluenţa în exprimare şi îmbogăţirea vocablarului.   

Metodele activ-participative pornesc de la ideea că învăţarea este o activitate 

personală, care încurajează elevii să gândească independent şi să reflecteze. Aceste 

metode sunt foarte agreate de copiii cu CES, ei participând cu plăcere la acest tip de 

activităţi. 

Aplicarea diferitelor metode interactive aduce îmbunătăţiri în procesul de predare-

învăţare şi se poate observa că:  

 Elevii învaţă cum să înveţe, să se exprime liber şi să experimenteze; 

 Comunică cu ceilalţi din jur; 

 Învaţă să fie toleranţi  şi să aibă încredere; 

 Învaţă să ajute pe cei din jur şi să împărtăşească ideile; 

 Învaţă să poată lua decizii; 

 Capătă încredere în forţele proprii; 

 Devine mai activ şi mai implicat; 

 Nu se simte marginalizat sau diferit faţă de ceilalţi copii. 

În scopul asigurării eficienței metodelor și materialelor folosite în activitățile 

individuale sau de grup, este important să se ia în considerare unele principii de bază, 

general aplicabile, dar și principii specifice, recomandabile în cazul lucrului cu copiii cu 

CES, aplicate în mod creativ, prin prisma cunoștințelor și abilităților cadrului didactic. 

Aceste principii sunt derivate din cercetări și studii importante, realizate pe parcursul 

mai multor ani de către organizațiile europene, care sprijină incluziunea copiilor cu 

dizabilități în învăţământul de masă. 

Toate metodele folosite trebuie adaptate la nivelul cognitiv al copiilor, astfel 

încât cerinţele să nu depăşească posibilităţile. În acest fel se evită apariţia eşecului în 

realizarea sarcinii trasate şi, ulterior, refuzul participării la o altă activitate similară. 

Însă, adaptarea metodelor de lucru la clasă va trebui să ţină cont de caracteristicile 
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psiho-cognitive ale tuturor copiilor din clasă. Sarcina este mult mai dificilă şi mai 

solicitantă pentru cadrul didactic. Supravegherea copiilor trebuie realizată continuu, 

deoarece capacitatea de lucru independent este mult mai redusă. Supravegherea trebuie 

făcută cu discreţie, pentru ca elevul să nu perceapă acest lucru şi să-şi consolideze 

deprinderile de lucru independent. Satisfacţia atingerii obiectivelor propuse este, însă, 

cu mult mai mare şi acesta este, de fapt, lucrul care ne face să mergem mai departe, 

pentru că aceşti copii merită tot ce putem da noi mai bun şi pentru că aceşti copii pot fi 

integraţi în societate. 

Unele metode se descompun în paşi mai mulţi, pentru ca sarcinile trasate să fie 

cât mai simple şi accesibile copiilor. Aceasta duce, pe de o parte, la durata de realizare a 

sarcinii mai mare decât în mod obișnuit iar, pe de altă parte, copilul să nu mai poată să 

perceapă obiectivul final. În acest caz, scopul final trebuie reamintit cât mai des. 

Metodele activ-participative utilizate trebuie să permită elevilor să-şi satisfacă 

cerinţele educaţionale prin efort personal sau în colaborare cu alţii.  Utilizarea 

metodelor de învăţare prin cooperare a evidenţiat o serie de rezultate, cele mai evidente 

fiind: creşterea motivaţiei elevilor pentru activitatea de învăţare,  încrederea în sine 

bazată  pe acceptarea de sine, atitudinea pozitivă, relaţii mai bune cu colegii. 

 

EXEMPLE DE METODE INTERACTIVE aplicate în educaţia incluzivă: 

 Metoda Ciorchinelui (exersarea gândirii libere şi structurarea informaţiilor într-

o formă de organizare grafică accesibilă). 

 Cubul (explorarea unui subiect nou sau îmbogăţirea unui subiect cunoscut, 

urmând algoritmul în şase paşi: descriere, comparare, analizare, asociere, 

aplicare, argumentare).  

 Pălăriile gânditoare (stimularea creativităţii prin interpretarea de roluri). 

 Harta cu figuri. 

 Lotus/ Floarea de nufăr (stabilirea de relaţii între noţiuni, pornind de la o temă 

principală. Dezvoltarea potenţialului creativ, a inteligenţelor multiple în activităţi 

individuale şi de grup, pe teme din domenii diferite). 

 Diagrama Venn (conştientizarea eficinentă a elementelor comparative, 

asemănări şi deosebiri între concepte, fenomene, evenimente etc). 

 Turul galeriei (stimularea învăţării şi interaprecierii).  

 Explozia stelară. 

 Braistorming-ul (stimularea creativităţii şi productivităţii gândirii prin 

intermediul grupului). 

 Partenerul de sprijin (asigură sprijin şi cooperare).  

  Mozaic cu fişe expert (asigură cooperarea în înţelegerea temelor din activităţi 

şi îi implică pe elevi în propria lor educaţie). 

 GLC - gândiţi, lucraţi în perechi, comunicaţi (dezvoltarea capacităţii de a folosi 

reflecţia, sinteza şi rezumarea conceptelor şi a informaţiilor, individual şi în 

cooperare). 

 Ştiu - vreau să ştiu - am învăţat (formarea unui stil de învăţare eficient prin 

conştientizarea legăturii dintre experienţa cognitivă şi noile achiziţii).  

 Posterul, instruirea asistată de calculator. 

 Schimbă perechea! (asigură cooperarea, stabilirea de relaţii între noţiuni). 

 Jocul de rol (stimularea creativităţii prin interpretarea de roluri) etc. 

În procesul de incluziune școlară a copiilor cu CES, de identificare și aplicare a 

diferitelor metode educaționale, se va ţine cont de faptul că:  

 Învăţarea este mai importantă ca predarea. 

 Elevii învață în clasă, folosind resursele interne şi externe propuse de cadrul 

didactic şi de ceilalţi elevi.  

 Procesul învăţării este mai important decât rezultatele obţinute pe termen scurt. 
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 Învăţarea este efectivă şi eficientă, atât pentru elev, cât şi pentru cadrul didactic. 

 Problemele de învăţare sunt fireşti şi ele pot deveni impulsuri de perfecţionare a 

strategiilor didactice. 

 În contextul diversităţii elevilor, fiecare copil este important şi unic, indiferent 

de rezultatele sale şcolare. 

 Pentru a răspunde cerinţelor fiecărui copil, se vor propune strategii 

individualizate şi personalizate. 

 Parteneriatul educaţional constituie o formă de exprimare a relaţiilor eficiente în 

procesul educațional, precum şi un sprijin necesar procesului. 

 Procesul didactic este sprijinit şi prin revalorizarea resurselor externe ale învăţării 

(mediul educaţional) şi prin mesajele experienţiale directe şi indirecte. 

 Resursele interne, care sprijină învăţarea vin din empatia manifestată între cadrul 

didactic şi elev şi din valorizarea experienţelor de viaţă. 

 

ROLUL TIC ÎN EDUCAŢIA INCLUZIVĂ 

Tehnologiile informaționale, în etapa actuală de dezvoltare a societății, sunt 

aplicate practic și în învăţământ. Dacă vorbim de expansiunea TIC în educație, atunci 

vorbim despre internet, softuri educaționale, instruire asistată de calculator. În ultimii ani, 

TIC sunt aplicate tot mai frecvent și în procesul de educație a copiilor cu CES. Grație 

caracteristicilor sale unice, calculatorul devine un instrument eficient în procesul de 

individualizare și ameliorare a situației copilului cu CES. TIC oferă o multitudine de 

metode și tehnici speciale și inovatoare pentru instruirea copiilor cu CES, care au interes 

scăzut pentru învățare, se adaptează mai greu mediului școlar, nu se pot concentra pentru 

o perioadă îndelungată de timp și nu reușesc să execute sarcinile date de către cadrul 

didactic. Calculatorul trebuie valorificat, în calitate de resursă importantă în procesul de 

educație a copiilor cu competențe cognitive reduse, în condițiile în care calculatorul 

declanşează interesul copiilor și dorința de a-l folosi. Obiectivele de bază în procesul de 

utilizare a calculatorului în predare-învățare țin de soluționarea a două probleme 

importante: dezvoltarea motivației copiilor pentru activitățile de învățare şi dezvoltarea 

deprinderilor de lucru cu calculatorul, ceea ce, ulterior, poate facilita integrarea 

socioprofesională. Scopul principal este asigurarea incluziunii școlare a copiilor cu CES, 

pentru care este necesară respectarea condițiilor de depășire a barierelor de implementare 

a TIC în educația cerințelor speciale.  

Rolul TIC în procesul de educație a copiilor cu CES poate fi abordat printr-o triplă 

dimensiune: de compensare, de învățare, de comunicare. Rolul compensatoriu al TIC se 

referă la utilizarea acestora ca asistență tehnică, care permite copiilor cu CES să ia parte 

activă în procesul de interacțiune și comunicare (de exemplu un copil cu dizabilități fizice 

poate folosi calculatorul pentru a desena sau un copil cu probleme de auz va folosi 

calculatorul pentru a citi un mesaj transmis de un coleg etc). Astfel se dezvoltă capacitatea 

elevilor de a controla mediul, de a avea acces la informații şi de a comunica. Altfel spus, 

TIC poate compensa/recupera sau substitui funcțiile naturale ale persoanei, iar utilizarea 

ca instrument didactic de învățare determină o nouă dimensiune a educației. Aplicarea 

TIC în procesul educațional propriu-zis conduce spre dezvoltarea strategiilor de predare-

învățare-evaluare pentru elevii cu CES şi creează numeroase oportunități de 

individualizare a procesului educațional. Totodată, permite valorificarea curriculumului 

într-o formă în care să satisfacă necesitățile unice și diferenţele, dar și să dezvolte 

abilităţile individului, prin abordarea unui ritm propriu de dezvoltare. Astfel, devine o 

resursă valoroasă pentru învățare și incluziune şi poate intermedia comunicarea eficientă 

între elevii cu CES și cadre didactice, colegi, prieteni, devenind o resursă care face 

posibilă comunicarea în cazuri aproape imposibile în alte condiții pentru persoane cu 

tulburări de limbaj, probleme de comunicare și alte deficiențe. Pentru unii elevi cu CES, 
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o soluție tehnologică poate fi singura cale de satisfacere a necesităților sale educaționale 

și, mai mult, de comunicare cu mediul extern. 

 

ROLUL CADRULUI DIDACTIC 

Eforturile cadrelor didactice în practica educaţională 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 predarea, ca scop în sine, centrată pe transmiterea, expunerea şi 

comunicarea cunoştinţelor din didactica tradiţională, a fost, treptat, înlocuită în  

învăţământul modern cu munca individuală şi lucrul în grup, urmărind să îmbine 

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 profesor cu cele de învăţare autentică 

centrate pe elev. În această situaţie, accentul se mută pe selectarea şi aplicarea, în 

demersul procesului de predare-învăţare, a strategiilor didactice incluzive, care fac din 

spaţiul clasei un mediu sigur, nu doar pentru elevii capabili de performanţe superioare, ci 

şi pentru cei timizi, retraşi, neîncrezători, cu dificultăţi de adaptare la cerinţele învăţării 

şcolare. 

Un profesor responsabil atrage elevii, îi motivează, îi activează, îi încurajează să 

înveţe împreună şi, totodată, să-şi împărtăşească experienţele de învăţare şi cunoaştere. 

În acest context, pentru un cadru didactic, învăţarea prin cooperare este o continuă 

provocare, ce trebuie să structureze activitatea de grup, astfel încât să faciliteze 

învăţătarea maximă pentru toţi elevii. Elevii învaţă să ia iniţiative, să îşi construiască 

opinii, să le argumenteze şi să le împărtăşească cu ceilalţi, să asculte activ şi să accepte 

alte opinii, să ofere şi  să primească sprijin. De aici se poate deduce că învăţarea prin 

cooperare are anumite beneficii de care cadrul didactic trebuie să profite din plin în 

activităţile la clasă. 

Școala incluzivă  trebuie să fie deschisă către orice elev şi  să-l valorizeze. Este 

şcoala care recunoaşte dreptul fiecărui elev,  şcoala care-i primeşte pe toţi cu căldură, care 

oferă sprijin tuturor copiilor, în special celor care au nevoie în mod deosebit. Profesorii 

trebuie să desfăşoare activităţi bazate pe lucrul în echipă, pe cooperare, pe monitorizarea 

constantă a eficacității activităților de predare-învățare-evaluare la nivelul fiecărui copil. 

Cadrele didactice trebuie să identifice elevii cu nevoi educaționale speciale, să 

încerce să-i cunoască, să-i descopere, să le acorde atenție, să descopere  factorii care 

susțin sau împiedică învățarea. Principalul  obiectiv însă  este de a construi încrederea 

copiilor, de a crea un mediu educaţional stimulativ din punct de vedere  intelectual, 

emoţional, de a găsi strategii prin care să dezvoltăm  empatia și înțelegerea. Din 

experienţa la clasă se înţelege faptul că pentru integrarea și recuperarea elevilor cu CES 

este necesar ca demersul didactic să se facă ȋntr-o manieră interactivă,  cu aplicarea directă 

a metodelor și procedeelor didactice incluzive şi cu utilizarea materialelor didactice 

ajutătoare. Toate acestea sunt  importante pentru creşterea  gradului  de motivație, 

satisfacție, apartenență la un grup, de incluziune socială și emoțională a copiilor cu CES. 

În general, cadrul didactic reprezintă un model pentru aceşti copii și orice acțiune a 

acestuia este considerată drept exemplu.  

În concluzie, învăţătorul este o sursă de experiență pentru elevii aflați în 

dificultate, el fiind responsabil de întregul proces de incluziune a elevilor cu CES în clasă, 

alături de ceilalţi copii. 

,,Rolul învăţătorului în procesul de modelare a omului este poate cel mai 

important. 

 Punându-şi elevii în situaţii variate de instruire, el transformă şcoala într-un 

templu şi un laborator.” (Mircea Eliade) 
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JOCUL DIDACTIC- METODĂ DE INTEGRARE A COPIILOR CU 

CES 
 

 

prof. înv. primar, Bîrsan Daniela 

Şcoala Gimnazială nr. 2 „ Poet Ovidiu”, oraş Ovidiu 

Motto: 

„….în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu […] toate 

aceste roade sunt bune, niciunul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli , minţi 

mai agere sau mai încete? De ce nu i-am putea ajuta? Pierdem timp dar câştigăm 

satisfacţie şi respect…” (Comenius) 

După cum bine ştim, integrarea copiilor cu CES în învăţământ şi în societate este 

un proces destul de complex care implică participarea unui număr de persoane 

specializate care să depisteze copiii cu astfel de nevoi, problemele pe care le au şi căile şi 

mijloacele prin care pot fi ajutaţi. Este evident că s-au făcut multe progese în ceea ce 

priveşte sprijinirea acestor copii pe plan educaţional: instituţii specializate, profesori 

itineranţi etc, rămâne însă o problemă, numărul mare de copii dezavantajaţi din punct de 

vedere social,  proveniţi din familii dezorganizate, care au părinţi dezinteresaţi sau abuzivi 

etc. şi care nu sunt foarte des ajutaţi sau sprijiniţi. Cu toţii ştim că aceştia dezvoltă aspecte 

de inadaptare socială şi pornesc în viaţă cu un handicap. Cred cu tărie că trebuie făcut 

ceva, mai mult, şi în această direcţie.  

Copilul,  în general, nu doar cel cu CES  oferă informaţii continuu despre 

abilităţile sale, celor care doresc cu adevărat să le observe şi să le identifice. Este necesar 

să interacţionăm cu copilul, să-l observăm în cadrul activităţilor nestructurate (în pauze, 

în excursii), şi la ore, să vedem cum interacţionează cu colegii. Unii copii cu CES învaţă 

mai bine dacă se împrietenesc cu alți copii care îi ajută (iar copiii tipici învaţă întotdeauna 

mai bine ei înşişi când trebuie să explice altui copil sau să ofere ajutor, sunt mai motivaţi 

şi mai responsabili). Ȋn acelaşi timp, este necesar să identificăm situaţiile care motivează 

copilul cu CES (unii sunt motivaţi de laude, alţii vor să fie de folos, unii vor bomboane) 

să le identificăm abilităţile şi cel mai important să ne adaptăm lecţiile şi evaluarea în 

funcţie de acestea.  

Beneficiile jocului pentru copiii cu CES 

Una din formele de manifestare a copilului, chiar şi a aceluia cu CES este jocul. 

Ȋn mod obişnuit o 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 

utilizare a timpului şi nu numai.  

 Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi de operaţiuni care urmăresc obiective 

de pregătire intelectuală, tehnică, morală şi fizică a copilului, aduce varietate, veselie şi 

previne apariţia monotoniei şi oboselii. Jocul reprezintă pentru copiii cu CES şi nu numai, 

o modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi, de a căpăta informaţii despre lumea în 

care trăieşte, de a intra în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi 

învaţă să se orienteze în timp şi spaţiu.  

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobăndeşte funcţii 

psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţii, sporind 

interesul de cunoaştere faţă de conţinutul lecţiei. Ȋn timpul jocului, copilul vine în contact 

cu alţi copii sau cu adultul, astfel că jocul are şi un carecter social. Folosirea jocului 

didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă aduce variaţie în procesul de 

instrucţie a copiilor cu CES, făcându-l mai atractiv. Prin joc, copiii cu CES pot ajunge la 

descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena  capacitatea lor de a acţiona creativ, pentru că 

strategiile jocului sunt în fond euristice, în care se manifestă isteţimea, spontaneitatea, 

inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala. Relevând legătura dintre joc şi munca copilului, 

Jean Piaget a pus în evidenţă aportul jocului la dezvoltarea intelectuală a şcolarului. De 
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aceea, el susţine că ,,toate metodele active de educare a copiilor mici să furnizeze 

acestora material corespunzător pentru ca jucându-se, ei să reuşească să asimileze 

realităţile intelectuale care, fără acesta, rămân exterioare inteligenţei copilului”. 

 Jocurile devin o metodă de instruire în cazul în care ele capătă o organizare şi se 

succed în ordine,  implicate de logica cunoaşterii şi învăţăturii. Ȋn acest caz, intenţia 

principală nu este divertismentul ci învăţătura care pregăteşte copilul pentru muncă şi 

viaţă.  

Indiferent de vârstă, de statut sau de situaţie materială, elevul are sentimental 

demnităţii personale. Orice încercare de a-l umili, mai ales în prezenţa colegilor săi, va 

avea un rezultat nedorit: copilul cu CES fie că se retrage în sine, refuzând să mai 

comunice, fie reacţionează violent la frustrare. Jena, ruşinea, umilirea dezorganizează 

personalitatea copilului, duc la apariţia unor stări psihice negative cum ar fi nesiguranţa, 

pierderea încrederii şi respectului faţă de învăţător şi colegi,  uneori,  chiar la agresivitate.  

Se întâmplă adesea ca elevul frustrat să fie izolat în grupul de elevi, deoarece  reactivitatea 

lui exagerată din cauza fustrărilor repetate se manifestă printr-un comportament 

inadaptat, elevul fiind văzut de colegi ca un tip dificil. De aceea jocul poate fi folosit 

pentru a diagnostica conflicte psihologice, fiind binecunoscută capacitatea jocului de a 

deveni   simbol al tendinţelor, dorinţelor sau conflictelor copilului.  

Jocul,  ca modalitate de evaluare are un rol important  în ceea ce-i priveşte pe 

copiii cu CES. Prin joc şi prin metoda proiectelor, evaluarea este mai eficientă şi totodată 

mai antrenantă.                      

           De asemenea, în predare, cadrul didactic poate folosi mijloacele audio-vizuale  

care în cazul elevilor cu ADHD şi autism au un randament destul de bun; jocuri de sinteză 

perceptuală în cadrul software-ului educativ (manuale digitale), înlocuirea scrisului de 

mână cu cel de tipar sau chiar folosirea calculatorului la majoritatea materiilor.  

Exemple de jocuri care pot fi folosite în procesul de integrare a elevilor cu cerinţe 

educative special în învăţământul de masă sunt nenumărate; ele putând fi folosite la 

absolute orice materie, în pause cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare.  

 Ideea folosirii jocului în activităţile educative nu este nouă. Și Platon în 

Republica recomanda: ,,Faceţi în aşa fel încât copiii să se instruiască jucându-se. Veţi 

avea prilejul de a cunoaşte înclinaţiile fiecăruia”. 
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FRECVENŢA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ LA ŞCOLARII 

CU DEFICIENŢĂ MINTALĂ – 

 CONSECINŢE ÎN ACTIVITATEA TERAPEUTICĂ 
 

Prof. logoped, Ciubucă Vasile 

Centrul Judeţean de Reurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa 

Centrul Logopedic Interşcolar Constanţa 

 

 

Literatura psihopedagogică ne oferă numeroase date cu privire la frecvenţa 

tulburărilor de limbaj la copiii cu deficienţă mintală, atât în general, cât şi pe categorii de 

tulburări. De exemplu, B. Zorgo şi E. Neagu-Boşcaiu (1964) arătau, citându-l pe 

M.Seeman, că tulburările de vorbire evidente se situează la aceşti copii între 50% şi 60% 

din cazuri.   

Ȋn ultima perioadã sunt foarte multe cazuri de copii care prezintă tulburări de limbaj. 

În aceste cazuri apariţia cuvintelor are loc după trei ani, patru ani, vocabularul fiind 

format doar din 10-20 de cuvinte, până la vârsta de cinci ani aceștia nu formează 

propoziţii simple. Evoluţia aparatului fonoarticulator stagnează după perioada lalaţiunii, 

vocalele sunt emise parţial, omit consoanele mai dificil de pronunțat din cuvintele ce 

conțin grupuri consonantice, copilul are dificultăţi în trecerea de la limbajul intern la cel 

extern precum si de înțelegere a mesajului verbal al interlocutorului. Acești copii au un 

vocabular sãrãcãcios și se exprimã de obicei în cuvinte-cheie care substituie propoziția 

simplã. 

Principalele cauze ale frecvenţei ridicate a tulburărilor de pronunţie la elevii cu 

deficienţă mintal, le găsim în capacitatea scăzută a auzului lor fonematic, în afectarea 

procesului de percepere şi reproducere corectă a modelelor verbale, în afectarea organică 

a aparatului fonoarticulator etc. Uneori, este implicată şi etiologia centrală a tulburărilor 

de pronunţie. Dar, independent de etiologie, corectarea tulburărilor de pronunţie la copiii 

cu deficienţă mintală se desfăşoară cu mai multe dificultăţi decât la copilul logopat, 

normal dezvoltat din punct de vedere intelectual, şi necesită un timp mai îndelungat 

pentru consolidarea deprinderilor corecte. 

În consecinţa celor arătate, o atenţie deosebită trebuie să se acorde, în procesul de 

terapie a limbajului la deficienţii mintal, stimulării auzului fonematic, antrenării 

aparatului fonoarticulator, exersării pe material verbal şi vizual a capacităţii de analiză 

şi sinteză, adaptării metodelor de lucru la specificul operaţiilor şi al proceselor mintale 

etc. De exemplu, în activitatea de corectere a tulburărilor de pronunţie la elevii cu 

deficienţă mintală de vârstă şcolară mică, este utilă şi necesară adaptarea la specificul 

activităţilor de terapia limbajului, a unor procedee împrumutate din bagajul metodologic 

al predării-învăţării citit-scrisului, adică a unor procedee proprii metodei fonetice 

analitico-sintetice de predare-învăţare a abecedarului. Desigur că, în cazul copiilor cu 

deficienţe mintale mai accentuate, aflaţi încă în etapa preoperatorie a dezvoltării 

inteligenţei şi prezentând elemente evidente de sincretism în percepţie şi gândire, vor fi 

preluate şi adaptate procedee specifice metodelor globale. 

O altă insuficienţă a limbajului, cu o frecvenţă mare la elevii cu deficienţă 

mintală, o reprezintă întârzierea în formarea, dezvoltarea şi activizarea vocabularului, 

fapt care constituie consecinţa nemijlocită a unora dintre particularităţile procesului 

cognitiv al acestor elevi, slaba dezvoltare a interesului cognitiv şi al spiritului de 

observaţie, experienţa săracă cu obiectele şi fenomenele lumii înconjurătoare, slaba 

dezvoltare şi caracterul insuficient operaţional al reprezentărilor şi al bagajului noţional 
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etc. Pe fondul acestor particularităţi ale cogniţiei, vocabularul deficienţilor mintal este 

sărac, lacunar şi cu forme predominant pasive. 

După Emil Verza, există o serie de manifestări comune ale elevilor cu deficienţă 

mintală, comparativ cu manifestările similare ale copilului cu intelect normal, în ceea 

ce priveşte fenomenele dislexico-disgrafice. Unele dintre aceste manifestări le 

întâlnim, însă, prioritar la elevii cu deficienţă mintală: 

- înlocuiri sau substituiri de foneme şi grafeme, după principiul asemănărilor 

vizuale sau auditive, al poziţiei în spaţiu, al simetriei pe verticală sau pe orizontală; 

- omisiuni de grafeme şi litere, mai cu seamă din sistemul vocalic, în combinaţiile 

de diftongi sau triftongi; 

- adăugiri, cu o frecvenţă mai mare pentru unele vocale (ă, â); 

- inversări de grafeme în interiorul cuvântului; 

- deformări de cuvinte, îndeosebi a celor mai puţin cunoscute sau cu un caracter 

abstract; 

- contopiri sau fuziuni de cuvinte; 

- repetări de cuvinte, ca urmare a inerţiei şi perseverărilor în gândire, specifice 

structurilor mintale deficitare. 

După acelaşi autor, şcolarii cu deficienţă mintală, care prezintă tulburări disgrafice, 

manifestă şi o alterare în ceea ce priveşte estetica grafîsmului: o scriere foarte mică, 

ascuţită şi înghesuită, greu de descifrat; alteori, elementele grafice sunt exagerat de mari 

şi inegale, iar şirurile scrise nu respectă liniatura din caiet. Specifică este şi diminuarea 

dimensiunilor spre sfârşitul propoziţiei sau al frazei. Scrisul elevilor cu tulburări 

disgrafice este inegal, dezordonat, împrăştiat, elementele grafice fiind micro- sau 

macrodimensionate. 

Corectarea tulburărilor de limbaj necesită atât măsuri diferenţiate, cât şi comune. 

Cele diferenţiate sunt solicitate de specificul deficienţei, iar cele comune, de înrudirile 

dintre deficienţe.  

Stimularea verbală prin utilizarea jucăriilor, mulajelor, ilustraţiilor, tocmai pentru 

că acestea îl dinamizează cel mai mult pe copil. Nu pierdem din vedere, de asemenea, 

importantul rol pe care-l deţin recitările, frământările de limbă, exerciţiile-joc, cântecele, 

conversaţia, povestirile, dar mai ales, jocurile didactice. 

Pentru a respecta particularităţile de vârstă ale copiilor, trebuiesc întocmite 

programe de exerciţii şi jocuri didactice pentru fiecare grupă de vârstă, iar în întocmirea 

acestor programe trebuie să ţinem seama de cauzele particularităţilor de pronunţie, să fie 

cât mai plăcute, atrăgătoare, accesibile şi de o vădită eficienţă, în funcţie de ritmul propriu 

de dezvoltare al copilului.    
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ȘCOALA INCLUZIVĂ 

 
Profesor consilier școlar Laura Elena SECU  

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța 

 

Educația are un rol important în transformarea societății astfel încât aceasta să 

devină mai imparțială și mai favorabilă incluziunii. Pentru aceasta, sistemul de educație 

trebuie să se asigure că toți copiii/ adolescenții/ tinerii își pot dezvolta aptitudinile și își 

pot atinge pe deplin potențialul, indiferent de mediul din care provin. Totuși, mediul 

socio-economic rămâne un factor determinant important al succesului în școală: 

rezultatele slabe, renunțarea la studii și excluderea socială reprezintă încă pericole reale 

pentru unii elevi. Având în vedere criza actuală provocată de pandemia de COVID-19 

este și mai necesar să se îmbunătățească echitatea în educație, deoarece trecerea la 

învățământul la distanță și pierderea din timpul dedicat predării implică dificultăți și mai 

mari pentru elevii defavorizați și vor spori probabil inegalitățile existente. 

În școala românească educaţia incluzivă este adeseori asociată cu elevi care au 

dizabilităţi sau care au nevoi educaţionale speciale.  De fapt, incluziunea se referă la 

educaţia şcolară a tuturor copiilor şi tinerilor, conform conceptului şcolii pentru toţi. 

Incluziunea este un proces care poate creşte nivelul învăţării şi al participării pentru toţi 

elevii și are loc concomitent cu creşterea gradului de participare. Participarea în procesul 

educativ înseamnă învăţarea alături de ceilalţi copii/ adolescenți/ tineri şi colaborarea cu 

ei, prin împărtăşirea experienţelor de învăţare. Ea presupune implicarea activă în învăţare 

şi dreptul la opinie în ceea ce priveşte modul în care educaţia este trăită de către fiecare. 

Mai mult, participarea înseamnă recunoaşterea, acceptarea şi valorizarea ca personalitate. 

În vederea facilitării procesului de educaţie incluzivă a elevului cu cerinţe 

educaţionale speciale este nevoie de următoarele servicii: asistenţă educaţională, asistenţă 

psihologică, terapii specifice (psihoterapie, terapie logopedică etc.). Lipsa accesului la 

educație incluzivă de calitate reduce dramatic șansele acestor copii de a-și valorifica 

potențialul, de a deprinde abilități esențiale pentru viața lor și de a-și câștiga traiul ca 

adulți. 

Deși situația copiilor din România s-a îmbunătățit constant în ultimii 30 de ani, 

provocările continuă să existe. Pentru prea mulți copii, accesul la educație de calitate este 

o provocare zilnică, din cauza unor factori ca sărăcia, discriminarea sau lipsa de sprijin 

din partea părinților și a comunității. Cu cât abandonează școala mai devreme un copil, 

cu atât îi va fi mai greu ca adult să își găsească un loc de muncă, să fie independent 

financiar, acest lucru având ca efect perpetuarea sărăciei din generație în generație. 

Pentru egalitatea de șanse, sistemul educațional din România ar trebui să 

recunoască dreptul tuturor copiilor de a fi educați împreună, considerând că educația 

tuturor este la fel de importantă.  Un sistem care separă copiii unii de alţii şi care consideră 

că elevii mai capabili sunt mai importanţişi demni de apreciere nu va fi considerat un 

sistem incluziv. 

Mediul incluziv în școală înseamnă să acţionăm astfel încât toată lumea să se simtă 

valorizată şi binevenită prin: crearea unui mediu şcolar primitor care transmite mesajul 

că toată lumea este valorizată, astfel încât elevii şi părinţii să se simtă bine primiţi, punerea 

accentului pe progresul individual şi mai puţin pe comparaţiile cu alţi elevi, utilizarea 

metodelor de predare care încurajează învăţarea prin cooperare astfel încât elevii să-şi 

poată ajuta colegii, clădirile şcolii accesibile pentru copii cu dizabilităţi etc. O  altă 

modalitate de a „construi” o școală incluzivă este să ne informăm cu privire la alte culturi 

şi stiluri de viaţă, în special cele ale minorităţilor naţionale din România.  

Din perspectiva metodelor de predare, se recomandă oferirea unui curriculum 

diferenţiat pentru nevoi şi grupuri de vârste diferite dar și  un curriculum intercultural – 

unul care foloseşte perspective culturale diferite şi încurajează elevii să reflecteze şi să 
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analizeze critic modul în care acţionează prejudecăţile şi discriminarea, identificarae 

zonelor curriculumului în care poate fi înglobată perspectiva multiculturală, elaborarea 

unor planuri individuale de învăţare pentru elevi. Nu în ultimul rând, este foarte 

importantă colaborarea cu comunitatea, având în vedere că şcoala este o resursă a 

comunităţii.  

Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să 

depăşească barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au 

abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Aceasta înseamnă că 

este necesar ca şcolile să dispună de strategii funcţionale pentru a adopta măsuri practice 

care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă unii elevi. Pentru a-i ajuta 

pe elevi să depăşească barierele din calea participării lor la educaţie, putem stabili relaţii 

de colaborare cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii comunităţii. 

Cum putem promova o cultură şcolară incluzivă?  
O şcoală incluzivă are o cultură organizaţională caracterizată prin deschidere, un 

mediu în care toţi elevii sunt apreciaţi, respectul lor de sine este ridicat şi în care toţi elevii 

progresează.  

Indexul pentru incluziune: un ghid al dezvoltării școlare bazată pe valori 

incluzive este publicația autorilor T. Booth și M. Ainscow, ultima ediție (2016)1, este un 

document ce oferă o scurtă prezentare generală și informații necesare pentru a începe să 

utilizați indexul în școala dumneavoastră. Chiar dacă acest index a fost conceput în 

contextul Schemei de Microgranturi propuse de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de 

Consiliul Europei, poate fi utilizat în mod flexibil, având în vedere că nu există o singură 

modalitate corectă de utilizare a acestuia. Este alcătuit dintr-un ansamblu de valori, 

concepte-cheie, principii pedagogice și șaptezeci de indicatori (sau intenții de dezvoltare). 

Fiecare indicator capătă un înțeles clar, fiind operaționalizat printr-un set de întrebări 

provocatoare. Pentru o mai bună coerență a abordării, fiecare indicator și fiecare întrebare 

sunt concepute în acord cu ansamblul valorilor pentru incluziune. În acest fel, atunci când 

utilizați întrebările, lucrați, de asemenea, cu valori incluzive, iar când încercați să puneți 

în aplicare valorile incluzive, aveți în vedere intervenții detaliate referitoare la indicatorii 

din Index. 

            Indexul este organizat pe trei dimensiuni: 

- Cultura reflectă relațiile, valorile adânc înrădăcinate și credințele. Schimbarea culturii 

este esențială 

pentru susținerea dezvoltării. 

- Politicile vizează modul în care funcționează școala și dezvoltarea planurilor de 

schimbare a 

acesteia. 

- Practicile se referă la ceea ce fac actorii principali din școli, în special la conținuturile 

și metodele 

de predare-învățare (ce se predă/învață și cum). 

Fiecare dintre cele trei dimensiuni ale Indexului cuprinde două secțiuni, fiecare 

secțiune conținând un set de indicatori detaliați printr-o serie de întrebări, astfel: 

DIMENSIUNEA A. Crearea culturii incluzive 

Secțiunea A.1. Consolidarea comunității 

Secțiunea A.2. Stabilirea valorilor incluzive 

DIMENSIUNEA B. Elaborarea politicilor incluzive 

Secțiunea B.1. Dezvoltarea unei școli pentru toți 

Secțiunea B.2. Asigurarea sprijinului pentru diversitate 

DIMENSIUNEA C. Evoluția practicilor incluzive 

Secțiunea C.1. Elaborarea unui curriculum pentru toți 

                                                 
1 https://www.edu.ro/sites/default/files/Index%20incluziune%20microgranturi.pdf  

https://www.edu.ro/sites/default/files/Index%20incluziune%20microgranturi.pdf
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Secțiunea C.2. Dirijarea învățării 

Un alt aspect important este acela acela că fiecare secțiune conține un set de 

indicatori care reprezintă afirmații cu privire la intențiile de dezvoltare ale școlii. 

Semnificația fiecărui indicator este clarificată printr-o serie de întrebări care oferă școlilor 

posibilitatea să analizeze în detaliu fiecare indicator, să furnizeze idei pentru activitățile 

viitoare de dezvoltare și să servească drept criterii pentru evaluarea progresului. Anumiți 

indicatori sau unele întrebări nu se aplică în contextul organizației anumitor școli, în astfel 

de cazuri sunt necesare adaptări. Cu toate acestea, este important de reținut că adaptările 

ar t rebui făcute în situații obiective, ci nu doar pentru că un indicator sau o întrebare 

reprezintă o provocare incomodă. Școlile care doresc să planifice dezvoltarea incluzivă a 

școlii ar trebui să încerce să elimine toate barierele, inclusiv cele inițiale, cum ar fi: 

rezistența la schimbare, dorința de a promova cu orice preț o imagine pozitivă a școlii sau 

lipsa de înțelegere a importanței anumitor aspecte ale incluziunii. Un alt aspect important, 

ca o rezolvare este că personalul școlii poate fi invitat să adauge întrebări suplimentare 

indicatorilor dați, cu scopul de a favoriza schimbarea în școală. 

Școlile pot influența în mod radical experiențele educaționale ale elevilor și ale 

personalului didactic și nedidactic, dezvoltând o cultură în care toată lumea este respectată 

și unde politicile și practicile îi sprijină pe toți elevii să se angajeze în învățare, să participe 

împreună cu ceilalți și să facă progrese considerabile. 
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ, PROCES PERMANENT DE 

ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII DESFĂȘURATE ÎN GRĂDINIŢĂ 
 

Cercel Maria, profesor învăţământ preşcolar 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 53, Constanţa 

 

Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului 

de civilizaţie atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unor noi formule de 

solidaritate umană, fapt ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră. 

          În concordanţă cu Convenţia pentru Drepturile Copilului şi recurgând la 

principiul nondiscriminării, drepturile copiilor trebuie respectate indiferent de rasă, 

culoare, sex, limbă, religie, indiferent de originea lor naţională, etnică sau socială, de 

situaţia lor materială, de incapacitatea lor. 

          Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental - un învăţământ pentru toţi, 

împreună cu toţi- care constituie un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se 

concretizează în experienţe şi bune practici de integrare/ incluziune.  

          Programele de stimulare timpurie a dezvoltării reprezintă o etapă decisivă în 

realizarea obiectivelor educaţiei pentru toţi.    

         Acestea au o influenţă determinantă asupra formării inteligenţei, a personalităţii 

şi a comportamentelor sociale. În pedagogia contemporană există o preocupare intensă 

pentru găsirea căilor şi mijloacelor optime de intervenţie educativă, încă de la vârstele 

mici asupra unei categorii cât mai largi de populaţie infantilă. 

         Integrarea/ incluziunea poate fi susţinută de existenţa unui cadru legislativ flexibil 

şi realist, de interesul şi disponibilitatea cadrelor didactice din şcoala de masă şi din şcoala 

specială, de acceptul şi susţinerea părinţilor copiilor integraţi, de implicarea întregii 

societăţi civile, dar şi de nivelul de relaţii ce se formează şi se dezvoltă la nivelul clasei 

integratoare.  

       Grădiniţa care îi integrează în colectivitatea sa pe copiii defavorizaţi,  lucrează în 

echipă: educatoare, părinţi, copii, iar la nivel extern, societatea cu numeroase instituţii şi 

diverşi factori, media,  etc. 

       O condiţie esenţială pentru reuşita acestor acţiuni comune din grădiniţă este 

existenţa unor relaţii de înţelegere, constructive care se realizează prin atitudini deschise, 

prin disponibilitate, printr-un „pozitivism” specific ce se cimentează cu voinţă şi 

convingere. 

        Educatoarea trebuie să cunoască deficienţele copiilor pe care îi va primi în grupă, 

în scopul înţelegerii acestora şi pentru a-şi modela activităţile, în funcţie de necesităţile 

copiilor. Grupa în care va fi integrat copilul cu CES va trebui să primească informaţii într-

o manieră corectă şi pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor 

şi pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilităţi.          

         Sensibilizarea se face prin prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/ 

vizita unor persoane cu deficienţe, dar și prin stimulări: crearea şi aplicarea unor jocuri 

care permit stimularea unor deficienţe (motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină 

copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor care au dizabilităţi. 

          În grădiniţă se desfăşoară multe tipuri de jocuri, însă cele care îi ajută pe copiii cu 

CES sunt:  

1) Jocurile manipulative care au o importanţă deosebită pentru stimularea senzorială a 

copiilor cu CES , oferă, prin simplitatea lor, condiţii deosebite pentru dezvoltarea 

senzorială a acestora. Aceste jocuri pot fi utilizate, de asemenea, pentru formarea unei 

imagini de sine pozitive, pentru stimularea unor relaţii de prietenie cu colegii de grupă, 

contribuind asfel la socializarea şi integrarea copiilor cu CES în colectivitate.  
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2) Jocul- învăţare explorator-manipulativ constituie, de la formele incipiente ale jocului, 

până la formele avansate ale sale, o importantă sursă de explorare a mediului şi de 

stimulare senzorială a copilului. Organizarea stimulilor poate fi gândită să vină în 

sprijinul copilului, în funcţie de nevoile acestuia, în vederea îmbogăţirii experienţei 

senzoriale.  

3) Exerciţiile senzoriale organizate în grădiniţă trebuie să aibă un carecter diferenţiat şi 

individual. Fiecare copil trebuie să participe activ la desfăşurarea exerciţiilor respective. 

Reuşita unui exerciţiu senzorial depinde de folosirea, prezentarea şi distribuirea 

materialului didactic. Jocurile senzoriale fac multă plăcere tuturor copiilor. Această etapă 

de joc-învăţare de tip explorare-manipulare constituie o etapă foarte importantă în 

evoluţia copilului cu dizabilităţi.  

        Jucându-se împreunã, copiii învată să trăiască împreună! Incluziunea fără resurse, 

fără suport, fără implicare, fără restructurare, fără pregatire continuă nu va merge.  

       În consecintă, accentul și prioritatea care se pun tot mai clar în abordarea 

conceptuală si practică a educației speciale - prin paradigma grădiniţiei incluzive - 

evidentiază cert  că aceasta trebuie sa fie tot mai mult și o responsabilitate a grădiniţelor 

obișnuite, lucru realizabil atunci când structurile sistemului sunt adecvate, când de la 

afirmația „educaţie pentru toți” vom putea trece la practica „educaţie pentru fiecare”. 

Susțin cu tărie că un copil cu CES se poate dezvolta mult mai bine într-o colectivitate de 

copii tipici, deoarece în viață va trebui să trăiască împreună.  

       Cum se va încadra un astfel de copil într-o societate care nu-l va accepta, pentru 

că a trăit izolat? Cum se va privi chiar el, într-o societate pe care nu o cunoaște, între 

oameni pe care nu-i întelege? Aș putea da nenumarate exemple de copii cu CES pe care 

îi cunosc și care au frecventat grădiniţa de masă și acum s-au adaptat foarte bine în 

societate. 

       Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educaționale speciale, atitudinea faţă de el 

trebuie să păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuie să fie tratat la fel cu ceilalţi 

copii din grupă. Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii 

că i se acordă preşcolarului cu dizabilităţi aceeaşi valoare ca şi celorlalţi, respectându-se 

principiul democratic al valorii egale.  

        Educatoarea trebuie să evite compătimirea, mila sau alte conduite inadecvate care 

pot semnifica, de fap,t devalorizarea copilului cu dizabilităţi. De aceea, trebuie să exprime 

aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite similare în învăţare, ca şi pentru ceilalţi copii din 

grupă. Ea trebuie să  îşi asume rolul de moderator şi să promoveze contactul direct între 

copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu 

cerinţe educaționale speciale. De asemenea, trebuie să încurajeze şi să stimuleze ori de 

câte ori este nevoie pe aceştia, sădindu-le încrederea în forţele lor proprii, în propria 

reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale lor în 

dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor.  

         Copiii cu cerinţe educaționale speciale integraţi în programul grădiniţei dispun de 

o bună colaborare între educatoare, părinţi, psihologi (psihopedagogi) şi profesorul 

logoped. 

         Părinţii sunt parteneri în educaţie, pentru că deţin cele mai multe informaţii despre 

copiii lor. Relaţia de parteneriat între părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor 

cu privire la programul grupelor, la conţinuturile şi metodele didactice, dar presupune şi 

şedinţe cu toate persoanele implicate în integrare şi participarea lor la expoziţii, drumeţii, 

excursii, serbări, vizite, etc, în care sunt implicaţi proprii lor copii.  

        Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educaționale speciale este 

necesară şi benefică, ea furnizând informaţional specificul dizabilităţii preşcolarului, 

precum şi date despre contextul de dezvoltare a acestuia. 

        Părinţii informează şi despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi 

(fobii, neplăceri, atitudini, stimuli negativi care determină inhibarea / izolarea copiilor).  
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        Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală 

pentru reuşita participării în grădiniţă. La orice copil, în mod particular la copiii cu 

dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este cel mai adesea 

direct proporţional cu rezultatele obţinute de copii.  

        De aceea, putem afirma că familia este primul educator şi are cel mai mare 

potenţial de modelare. Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în 

resursele proprii, să facă faţă greutăţilor cu care ele se confruntă. Educaţia părinţilor şi 

consilierea au un rol important în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, 

emoţională, ori de altă natură.  Comunicarea părinte-educatoare, sau chiar comunicarea 

părinte-copil, în contextul integrării copilului în instituţia grădiniţei, asigură un anumit 

echilibru.  

        Familiile dezorganizate au un mod caracteristic afectat de tiparul de comunicare, 

echilibrul familiei fiind sever tulburat de permanenta existenţă a conflictelor. Familia este 

cea care poate influenţa copilul pe mai multe căi, iar rezultatele disfuncţiei familiale se 

situează între cei doi poli: hiperprotecţie sau neglijare.  În familiile echilibrate, 

comunicarea între membri acesteia decurge fără perturbări. Prin informare, părinţii au 

descoperit cum să găsească şi să aplice soluţii eficiente în rezolvarea problemelor ridicate 

de copii.  

        De-a lungul anilor am lucrat cu preşcolari ce proveneau din diferite medii sociale: 

copii ce se bucurau de toate condiţiile unei vieţi lipsite de griji, dar şi cu copii din familii 

monoparentale, dezorganizate, familii cu copii mulţi, care nu-şi puteau asigura de cele 

mai multe ori traiul zilnic. 

        Printre aceştia s-au numărat copii cu tulburări/ deficienţe de limbaj şi comunicare. 

Ca educatoarea  am desfăşurat o activitate susţinută pentru:  

- dezvoltarea/ exersarea auzului fonematic şi a respiraţiei verbale;  

- dezvoltarea vocabularului uzual/ funcţional şi exersarea comunicării; 

- exersarea/ dezvoltarea psiho-motricităţii, motivaţiei şi afectivităţii. 

        Metoda principală de lucru cu preşcolarii a fost exerciţiul-joc de prevenire şi 

corectare a tulburărilor de vorbire la preşcolari. 

        Prin exerciţiu-joc, copiii sunt atraşi, interesaţi, participativi, preluând uneori 

„jocul” şi în afara activităţilor organizate.  

        Exemplificăm prin câteva exerciţii-joc: Telefonul: ţîrrr ……… sau ţîrrr…….; 

greierele: cri, cri…….cri……..; oprim caii: brrr………brrr; Cocoşul: cucurigu! Am 

organizat şi desfăşurat jocuri de exersare a pronunţiei corecte: „Spune la fel ca mine”, „Să 

facem ca vântul, ca şarpele, ca albina......”, „Ce se aude?”, „Cine vine?”; jocuri de atenţie 

şi de organizare spaţială: „Unde am aşezat păpuşa” etc; jocuri de analiză şi sinteză 

mentală: „Ghici cine lipseşte”, contribuind la dezvoltarea auzului fonematic, a aparatului 

fonator, a deprinderilor de exprimare corectă, coerentă şi expresivă la aceşti copii. 

         Am organizat întâlniri cu părinţii care s-au dovedit a fi un mod de informare 

educaţională şi de sprijin acordat părinţilor aflaţi în dificultate, privind educaţia copiilor.  

        Scopul acestor întâlniri a fost de a îmbunătăţi relaţiile dintre părinţi şi copii, 

comunicarea intra-familială, deoarece aceasta este condiţia dezvoltării sănătoase şi 

armonioase a copilului, de a preveni unele probleme grave de educaţie şi a unor probleme 

în comportamentul copilului.  

         Prin aceste întâlniri considerăm că am contribuit la schimbarea mentalităţii 

părinţilor şi atitudinii lor faţă de copii, ceea ce va determina educaţia corespunzătoare a 

acestora. 

         Pentru integrarea cu succes a copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă, în 

grupele obişnuite de copii sunt necesare:  

- Existenţa unor centre de resurse, informare şi comunicare. 

- Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice în problematica CES. 

- Adaptarea şi flexibilitatea curriculum-ului preşcolar.  
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- Evaluarea progresului şcolar al copiilor cu CES integraţi în grădiniţele obişnuite. 

- Implicarea, încurajarea participării părinţilor, schimbul de informaţii, consilierea 

părinţilor în măsura solicitărilor şi a necesităţilor, mobilizarea resurselor disponibile şi 

competente.  
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE ÎN DEZVOLTAREA 

INTELECTUALĂ A COPIILOR 
 

 
Profesor învăţământ preşcolar Cioi Georgiana-Florentina 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Craiova, jud. Dolj 

 

În grădiniţă preşcolarii desfăşoară o activitate variată, cum ar fi: activităţi de 

cunoaştere a mediului, educarea limbajului, activităţi matematice, activităţi artistico-

plastice, activităţi practice, educaţie pentru societate şi educaţie fizică. Metodele şi 

mijloacele folosite în activitatea cu preşcolarii sunt cât mai variate, acest lucru ajutându-

i să îşi dezvolte şi să îşi însuşească cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. Astfel, în cadrul 

activităţilor de observare, ei privesc cu multă curiozitate obiectele şi fenomenele realităţii, 

îşi lărgesc treptat cercul de reprezentări şi participă în mod activ la viaţa care îi înconjoară. 

Pentru a se asigura egalizarea șanselor educaționale, copiii cu cerințe educaționale 

speciale trebuie sprijiniți și integrați în învățământul de masă. Solidaritatea și activitățile 

în echipă trebuie să primeze în cadrul activităților, iar accentul pe competiție să fie mai 

redus.  

Există numeroase tipuri de deficiențe întâlnite în zilele noastre, cum ar fi: 

deficiențe intelectuale ușoare sau moderate, retard în dezvoltare, boli și sindroame 

genetice, autism, ADHD, ADD, malformații congenitale, deficiențe senzoriale, boli 

neurologice, tulburări specifice de învățare, tulburări de comportament, etc.  

Deși în învățământul de masă nu sunt sau nu pot fi încă integrați toți acești copii, 

din diferite motive (insuficienta pregătire a cadrelor didactice din învățământul de masă, 

subfinanțarea educației, inexistența cadrelor itinerante, etc), acești copii se regăsesc în 

număr din ce în ce mai mare în colectivul clasei.  

Un rol important în dezvoltarea intelectuală şi a creativităţii copiilor, indiferent de 

cerințe, îl joacă activităţile practice. Mânuirea materialelor și a obiectelor în diferite 

acţiuni practice influenţează exactitatea și profunzimea percepţiilor și reprezentărilor 

copiilor, iar participarea mâinilor determină o percepţie mai clară și o cunoaştere mai 

temeinică. 

În procesul abilităţilor practice, cunoştinţele dobândite se adâncesc. Astfel,  în 

procesul execuţiei unei flori de primăvară, copilul îşi consolidează cunoştinţele privind 

forma, mărimea, culoarea şi aşezarea petalelor, a codiţei, a frunzei, mărimea și proporţia 

lor. 

Folosind diferite materiale, cum ar fi: cartonul, lipiciul, hârtia, pânza, materiale 

din natură, etc. vor realiza diferite obiecte cu ajutorul acestora, în funcție de imaginație 

sau de modelul indicat. Astfel, copilul are prilejul să compare, să generalizeze calităţi și 

însușiri ale obiectelor realizate, calităţi pe care au posibilitatea să le constate în mod 

direct. 

Prin observarea modelului se realizează învățarea dirijată a copiilor, prin 

analizarea părților componente ale obiectului ce urmează a fi realizat. De asemenea, va fi 

antrenat un alt proces al gândirii, și anume sinteza, prin reactualizarea informațiilor și 

percepțiilor formate anterior și prin asamblarea părților componente într-un întreg. 

Concomitent, copiii îşi îmbogăţesc cunoştinţele dobândite anterior privind 

proprietăţile materialelor folosite: boabe de fasole, pene de păsări, beţişoare, scobitori, 

sâmburi de dovleac, seminţe de floarea soarelui, precum si noi procedee de lucru. 

Procesul abilităţilor practice creează largi posibilităţi pentru fixarea, 

sistematizarea și verificarea în practică a cunoştinţelor însuşite la celelalte categorii de 

activităţi. 
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Una din laturile principale ale scopului activității practice este însușirea în 

prealabil a unor deprinderi elementare de lucru. Prin activitățile practice copiii constată 

în mod direct cum se pot aplica toate cunoștințele însușite anterior. 

În funcţie de particularităţile de vârstă și de dezvoltare, programa prevede volumul 

de deprinderi tehnice elementare pentru fiecare grupă. 

Activităţile de abilităţi practice impresionează în mod plăcut, prin varietatea 

materialului, prin armonia de culori, prin multitudinea formelor si proporţiilor. În timpul 

lucrului, copilul are posibilitatea de a aprecia calităţile artistice ale modelului pe care îl 

va realiza, analizând culoarea, forma, mărimea și simetria. 

În momentul încheierii lucrării, copilul analizează produsul finit realizat de el, îl 

compară cu modelul oferit de educatoare și cu realizările colegilor săi, poate să aprecieze 

critic calitatea muncii sale, chiar dacă nu reuşeşte de fiecare dată să verbalizeze acest 

lucru. 

Cu timpul, copiii reuşesc să manifeste un spirit critic foarte dezvoltat, reuşind să 

selecţioneze din mai multe obiecte pe cele care prezintă reale calităţi artistice. 

Cu ajutorul activităților practice, copiii își pot etala abilitățile practice prin 

confecţionarea unor obiecte care pot fi utilizate de către cadrele didactice sau părinți în 

aranjarea vitrinelor, în înfrumuseţarea sălilor de clasă, în expoziţii și concursuri. Această 

utilitate stârnește sau măreşte interesul copiilor pentru realizarea frumosului. 

Abilităţile practice au un loc bine precizat în cadrul procesului instructiv-educativ, 

conţinutul fiind stabilit după criterii exacte, care îi asigură un caracter ştiinţific, accesibil 

și stabil. 

Activitatea practică cel mai des întâlnită la preșcolari este activitatea de aplicație. 

Această activitate se organizează începând cu grupa mică (3-4 ani) și continuă până la 

grupa mare (5-6 ani) și constă în operațiuni tehnice de tip lipire și decupaj. 

La grupa mică, deprinderea de a lipi este în faza de formare. Inițial, copiii trebuie 

familiarizați cu materialele de lucru utilizate (de exemplu batonul de lipici, hârtia glace 

sau creponată) și cu etapele și mișcările specifice acestei activități.  

Etapele unei astfel de activități constau în alegerea materialului, executarea unor 

exerciții de pregătire (exerciții de încălzire  a mușchilor mânuțelor), lipirea formelor (în 

ordinea indicată de către cadrul didactic), a materialelor utilizate, ținând cont de 

caracteristicile acestora (de exemplu, lipiciul va fi aplicat pe suprafața albă, nu pe cea 

colorată a hârtiei glace) și de suprafața de lucru utilizat. Formele realizate vor fi simple,  

inițial, gradul de complexitate mărindu-se în funcție de nivelul de dezvoltare a grupei de 

copii sau a fiecărui copilul, atunci când vorbim de copiii cu cerințe speciale. 

Pentru copiii cu cerințe speciale, în funcție de tipul de deficiență, la grupa mică, 

se va pune accentul pe familiarizarea acestora cu materialele de lucru, cu suprafața de 

lucru pe care copiii trebuie să lipească diferite obiecte și pe acțiunea de lipire, fiind 

îndrumați, susținuți și ajutați în mod constant. Nu se va ține cont de reproducerea cu 

exactitate a modelului indicat, ci se va dezvolta încrederea copilului în propriile forțe de 

a realiza sarcini simple. 

La grupa mijlocie se reia deprinderea de a lipi, scopul principal fiind acela de 

consolidare. Cadrul didactic va urmări aceleași etape în realizarea activității, diferența 

fiind aceea de a crește cerințele față de compoziția lucrărilor, executarea mișcărilor și 

stabilirea unor sarcini mai complexe (de exemplu, respectarea simetriei). 

Dacă la grupa mică, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, s-a pus accentul 

pe familiarizarea acestora cu materiale și suprafața de lucru, la grupa mijlocie copiii vor 

fi încurajați să realizeze acțiunile de lipire în funcție de un model dat, cu un grad redus de 

dificultate, beneficiind, în continuare, de îndrumarea și ajutorul oferit de către cadrul 

didactic.  

La grupa mare, cadrul didactic va pune accent pe consolidarea deprinderii de a 

lucra curat și ordonat și, de asemenea, de a folosi corect materialele utilizate. 
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La această grupă, copiii au posibilitatea de a-și alege sau de a-și pregăti singuri 

materialele pe care doresc să le utilizeze în realizarea unei lucrări, fără a mai avea nevoie 

de îndrumări pas cu pas din partea cadrului didactic. Precizia, îndemânarea și efortul 

prelungit sunt predominante începând cu această grupă. Activitățile practice devin mai 

complexe, copiii putând să utilizeze foarfeca cu mai mare ușurință în realizarea propriilor 

șabloane/ materiale.  

Pentru copiii cu cerințe speciale, dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală 

va prima la această vârstă. Vor fi încurajați să creeze lucrări proprii/ originale, cu sau fără 

o temă dată, să încerce să respecte spațiul de lucru, să denumească toate obiectele 

utilizate, să țină cont de simetrie atunci când este necesară.  

Toți  copiii vor fi încurajați și susținuți în demersul educativ de către cadrul 

didactic de la grupă. Imaginea de sine, motivația internă, interesele, pasiunile, 

afectivitatea, colaborarea, responsabilitatea, atitudinea față de muncă, jocul sunt esențiale 

în dezvoltarea armonioasă a tuturor copiilor. 

Este important pentru cadrele didactice să învețe să lucreze cu acești copii, 

deoarece au mult potențial, multe de oferit, iar integrarea lor de la cea mai fragedă vârstă 

aduce beneficii întregii societăți, copiii devenind din viitori asistați sociali în membri 

activi și productivi ai societății. 
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STRATEGII DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ 
 

Prof. Condurache Marciana 

Prof. Jalbă Otilia,  

Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu”, G.P.P. Hecuba, Iaşi, România 

 

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. (UNESCO, Salamanca, 1994) Școala trebuie să 

includă toti copiii, şi pe cei „provenind din cadrul minorităţilor lingvistice, etnice sau 

culturale, copiii din grupuri îndepărtate sau nomade, copiii străzii sau care lucrează, 

copiii cu deficienţe sau talentaţi” (Forumul Mondial pentru Educaţie, Dakar, 2000). 

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 

(HGR nr.1251/ 2005, bazată pe o carte publicata de UNICEF și MEC din 1999).  

Incluziunea socială reprezintă un set de măsuri şi acţiuni multi-dimensionale din 

domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, 

informării şi comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii 

excluziunii sociale. Copiii cu cerinţe educaționale speciale au nevoie de sprijinul nostru 

al tuturor pentru a avea acces la educaţie. Fiecare copil trebuie sa aibă oportunităţi egale 

de a se juca, de a învăţa și de a se dezvolta, în funcţie de potenţialul său.  

Cerinţele educative speciale reprezintă cerinţe în plan educativ ale unor categorii 

de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficiențe de natură intelectuală, 

senzorială, psihomotrice, fiziologică etc. sau unor condiții psihoafective, socio-

economice sau de altă natură (cum ar fi absența medicului de familie, condiții de viață 

precare, anumite particularități ale personalității copilului, etc.), care plasează elevul într-

o stare de dificultate în raport cu ceilalți din jur. Această stare nu-i permite o existenţă  

sau o valorificare în condiţii normale a potenţialului intelectual şi aptitudinal de care 

dispune și induce un sentiment de inferioritate care accentuează  condiția sa de persoană 

cu cerințe speciale. Cerințele educaționale speciale solicită abordarea actului educaţional 

pornind de la capacităţile elevului deficient sau aflat ȋn dificultatea de a ȋntelege şi de 

valorifica conţinutul învăţării, şi nu de pe poziţia profesorului sau educatorului care 

desfăşoară activitatea instructiv-educativă ȋn condiţiile unei clase de elevi, mai mult sau 

mai puțin omogene. 

  Cerinţele educaționale speciale se ȋmpart ȋn mai multe categorii, după cum  

urmează: dificultăţi de ȋnvăţare, dizabilităţi: mentale, de vedere, de auz, fizice, sindrom 

autist, ADHD. 

Strategii de integrare a copiilor cu dificultăţi de ȋnvăţare 

ᴥ Cunoaşterea modului lor de învăţare, cunoaşterea nevoilor lor, evaluarea punctelor tari, 

colaborarea permanentă cu psihologii şi consilierii educaţionali. 

Strategii de integrare a copiilor cu dizabilităţi mentale 
ᴥ Organizarea clasei pe centre de interes (material didactic divers- alternarea stilurilor de 

învăţare, aptitudinilor de dezvoltare), activităţi desfăşurate în grup, perechi şi individual 

(grupa pregătitoare), ambianţă emoţională pozitivă (stimularea sentimentului de 

siguranţă, valorizarea reuşitelor elevilor, dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare). 

Strategii de integrare a copiilor cu dizabilităţi de vedere 

ᴥ Activităţi de susţinere a independenţei acestora, includerea în grup, utilizarea 

alfabetului Braille, adaptarea sarcinilor şcolare şi prezentarea grafică. 

Strategii de integrare pentru copiii cu dizabilităţi de auz 
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ᴥ Organizarea clasei în semicerc (comunicarea simetrică şi citirea labială), ilustrarea 

vizuală a conţinutului prezentat, utilizarea mijloacelor vizuale, încurajarea participării la 

activităţi. 

Strategii de integrare pentru copiii cu dizabilităţi fizice 

ᴥ Activităţi într-o postură care să favorizeze normalitatea tonusului muscular, atitudinea 

pozitivă a cadrelor didactice, sprijinirea acţiunilor de locomoţie şi deplasare, utilizarea 

unui mobilier adecvat, utilizarea instrumentelor şi aparatelor corespunzătoare. 

Strategii de integrare a copiilor cu sindrom autist 

ᴥ Activităţi de comunicare (reducere a anxietăţii), activităţi de relaţionare (comunicare şi 

relaţionare socială), sarcini diferenţiate (care să includă o anumită rutină, calm, 

consecvenţă din partea educatorului, spontaneitate, imaginaţie, creativitate). 

Strategii de integrare a copiilor cu ADHD 

ᴥ Cerinţe clare şi simple, încurajare (laudă şi recompense), intervenția promptă pentru 

comportamente necorespunzătoare, anticiparea situaţiilor dificile şi a modului de 

rezolvare. 
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MODELE DE LUCRU CU COPIII CU CES  
 

Corina Baboi  

Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu” Pitești 

 

Educaţia este un drept fundamental al omului (toţi copiii trebuie să aibă dreptul 

la o educaţie gratuită şi de calitate) ce permite fiecăruia să dobândească cunoştinţele 

necesare pentru a înţelege lumea de astăzi şi pentru a putea participa în mod activ la 

aceasta. Ea contribuie la păstrarea valorilor, stă la baza învăţării de-a lungul vieţii, 

creează încredere, te face mai independent şi, totodată, conştient de drepturile şi de 

posibilităţile proprii. Educația îl învaţă pe individ cum să se comporte în  calitate de 

cetăţean responsabil şi informat.  

Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental un învăţământ pentru toţi, 

împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se 

concretizează în experienţe şi bune practici de integrare/ incluziune. Programele de 

stimulare timpurie a dezvoltării reprezintă o etapă decisivă în realizarea obiectivelor 

educaţiei pentru toţi. Acestea au o influenţă determinantă asupra formării inteligenţei, 

a personalităţii şi a comportamentelor sociale. În pedagogia contemporană există o 

preocupare intensă pentru găsirea căilor şi mijloacelor optime de intervenţie 

educativă încă de la vârstele mici asupra unei categorii  cât mai largi de populaţie 

infantilă.  

Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi să înveţe 

alături de ceilalți copii și tineri în instituţiile de învăţământ, având sprijinul 

corespunzător. Indiferent de deficienţa sau dificultatea de învăţare, copiii au un rol de 

jucat în societate după terminarea şcolii. Copiii cu dizabilităţi au drepturi egale cu 

ceilalţi, o educaţie separată ar duce la marginalizare şi discriminare împiedicând 

formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii. Diminuarea prejudecăţilor se 

poate face prin identificarea şi caracterizarea atitudinilor copiilor față de diverse 

situații şi descoperirea modului în care ele pot fi modificate în procesul de instruire.  

Educaţia ajută la eliminarea prejudecăţilor la adresa unor grupuri, deoarece 

învăţăm să trăim împreună întâlnindu-ne unii cu alţii, vorbind, mâncând, jucându-ne 

împreună, promovând astfel alegerea, toleranţa şi respectul reciproc. Cel mai 

important rol este al educaţiei, care dezvoltă conştiinţa individului pentru ca de mic 

să fie pregătit să accepte drepturile şi valoarea individului cu nevoi diferite, indiferent 

de ce natură sunt acestea. Toate acestea sunt dirijate şi realizate de către cadrele 

didactice din învăţământul preșcolar şi primar, perioadă în care individul trebuie să se 

formeze şi să dobândească cunoştinţe de bază şi un comportament adecvat pentru 

societate.  

În acest sens, decizia reformării educației a fost absolut necesară, acest lucru 

impunând reformarea educației speciale, ce a constat în decizia legiuitorului de a transfera 

sarcina expertizării tipului și gradului de handicap/deficiență la comisiile de expertiză de 

pe lângă inspectoratele școlare. Prin aceste măsuri se urmărește îmbunătățirea orientării 

școlare pe baza unei evaluări psihopedagogice globale și individualizate, posibilitatea 

realizării flexibile a curriculei, adaptarea modalităților de evaluare și înregistrare a 

progresului școlar.  

Pe plan modial, în urma analizării posibilităților de aplicare a strategiilor de 

integrare școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale a permis evidențierea unor 

modele: 

Modelul cooperării școlii speciale cu școala de masă – în acest caz, școala de 

masă coordonează procesul integrării și stabilește parteneriate între cadrele didactice ale 

celor două instituții în ceea ce privește activitățile didactice, pregătirea conținutului 

lecțiilor și adaptarea mijloacelor de învățare folosite în timpul orelor de curs. 
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Conform lui Alois Gherguț ,,profesorii din școala specială beneficiază de 

posibilități de predare mult mai largi, iar profesorii din școala obișnuită se pot informa 

asupra multiplelor aspecte legate de nevoile și posibilitățile reale ale unui elev cu cerințe 

educative speciale” (Alois Gherguț, 2000). 

Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în școala obișnuită- acest 

model presupune integrarea copiilor cu deficiențe în școala de masă unde să intre în relație 

cu elevii tipici, facilitându-se cu sprijinul cadrelor didactice și specialiștilor din școală, o 

bună interrelaționare a celor două categorii de copii. 

Modelul itinerant- acest model permite integrarea în școala de masă a unui 

număr mic de elevi cu cerințe educaționale speciale, domiciliați la distanță mică de școală. 

Acești elevi spijiniți de profesorul itinerant participă la activitățile școlii respective. 

Modelul comun este asemănător celui cu itinerant, doar că în acest caz profesorul 

itinerant este responsabil de toți copiii cu dizabilități dintr-o zonă și oferă servicii și de 

sprijin a copilului și familiei, urmărește evoluția școlară a copilului, colaborează cu 

profesorii școlii de masă. 

În urma analizei acestor modele, s-a ajuns la concluzia că nu pot exista modele 

care să rezolve în integralitate problemele și nevoile copiilor cu cerințe educaționale 

speciale. 

Alois Gherguț este de părere că ,,deontologia și dreptul fiecărui copil de a avea 

șanse egale în educație nu ne permit să utilizăm aspecte ca argument împotriva 

învățământului integrat sau ca justificare la neputința noastră, a celor chemați să 

răspundă de actul educației și formării copiilor noștri, de a renunța la unele prejudecăți 

despre copiii care nu s-au bucurat de aceeași șansă ca a noastră”(Alois Gherguț, 2000). 
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GRĂDINIȚA, MEDIUL EDUCAȚIONAL INCLUZIV 
 

Ianoș Ionica 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 10, Constanța 
 

Dezvoltarea umană a fost și este un teritoriu asupra cărora s-au aplecat cu interes 

mai mulți cercetători: care-i traseul pe care îl străbate ființa umană, de-a lungul devenirii 

sale? 

Știm cu toții: copiii sunt diferiți. Și totuși, câteva lucruri esențiale îi fac să fie 

asemenea: toți au nevoie de dragoste, de hrană bună și de stimulare, toți simt nevoia de 

siguranță, de acceptare, de recunoaștere, toți caută sprijin în adult și au nevoie de aceasta 

pe măsură ce își dezvoltă încrederea în sine și își dovedesc propria independență. 

Fiecare om are dreptul de a beneficia de sprijin pentru formarea şi integrarea lui 

socială şi individuală. Cu atât mai mult, când este vorba de copii, aceştia au dreptul de 

a se dezvolta şi forma cât mai adecvat pentru a-şi construi unicitatea şi a participa la 

identitatea socială şi culturală din care fac parte. Este firesc ca societatea să îi sprijine 

prin politicile derulate, la început, la nivelul familiei, apoi prin grădiniţă şi şcoală.2 

O educaţie de calitate, pentru toţi copiii, se poate cel mai bine realiza pornind de la 

grădiniţă, iar materializarea acesteia se observă tot mai mult în practicile zilnice ale 

multor educatoare care îşi exercită profesia cu dăruire. 

Fiecare copil este înțeles ca un participant activ la învățare și predare, pentru că 

fiecare aduce cu sine, în procesul complex al devenirii sale, o experiență, un stil de 

învățare propriu, un model social, o interacțiune specifică, un ritm propriu, un anume mod 

de abordare, un context socio – cultural căruia îi aparține. 

Paradigma educației incluzive a început să fie utilizată, cu precădere, la sfârșitul 

anilor 90, ca o metodă alternativă sau ca o abordare mai amplă, a conceptului de educație 

integrată. Alături de copiii cu dizabilități, care au constituit o prioritate în integrare, au 

fost identificate și alte categorii de copii cu cerințe educative speciale, în plan educațional: 

copii cu dificultăți de învățare, tulburări emoționale, comportamentale, copii proveniți din 

medii socio – economice, culturale și etnice defavorizate, copii proveniți din medii 

instituționalizate etc; toți aceștia solicită intervenții și abordări specializate, inclusiv 

servicii de sprijin în școală, pentru o mai bună integrare în programul educativ. 

Toţi copiii au dreptul, şi este firesc să fie participanţi, la o educaţie de calitate, 

eficientă şi permanentă. Procesul educativ trebuie sǎ se adreseze tuturor şi fiecǎruia, sǎ se 

concentreze pe soluţii rapide şi adecvate la adaptarea faţǎ de diversitatea şi unicitatea 

umanǎ.  

Educaţia pentru toţi este generatoarea perspectivei incluzive asupra educaţiei. 

Pornind de la deschiderea oferitǎ de sintagma „educaţie pentru toţi”, prin acces şi 

participare, pas cu pas, se ajunge la educaţia incluzivǎ care se defineşte ca o schimbare 

majorǎ ce presupune politici, practici şi culturi incluzive. 

Educaţia incluzivă aduce toţi copiii la un loc, în aceeaşi clasă, în aceeaşi comunitate, 

îi ajută să se simtă bine, să se simtă iubiţi, preţuiţi, apreciaţi, sprijiniţi şi stimulaţi în 

aceeaşi măsură, pentru a ajunge la dezvoltarea deplină a propriului potenţial.  

Viziunea educaţiei incluzive este redată într-un raport UNESCO: Şcolile obişnuite 

cu o orientare incluzivă sunt cele mai eficiente mijloace de combatere a discriminării şi 

creează comunităţi primitoare, dezvoltând o societate incluzivă şi oferind tuturor, accesul 

la educaţie.3  

                                                 
2 Vrășmaș, E,& Vrășmaș, T, 2012, Educaţia incluzivă în grădiniţă: dimensiuni, provocări şi soluţii, 

București, pg. 22; 
3 Declarația de la Salamanca și direcțiile de acțiune în domeniul educației speciale. Conferința mondială 

asupra educației speciale: acces și calitate, Salamanca, Spania, 1994; 
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Incluziunea este o politică şi un proces care permite tuturor copiilor să participe la 

programele educaţionale, prin schimbare şi adaptarea curriculară.  

Noi credem și declarăm că fiecare copil are dreptul fundamental la educație și 

fiecărui copil trebuie să i se ofere șansa de a ajunge la un anumit nivel și a se putea păstra 

la un nivel acceptabil de învăţare. [ … ] sistemele educaționale ar trebui proiectate și 

programele educaționale implementate în așa fel încât să țină seama de marea diversitate 

a copiilor.4 

Grădiniţa, ca mediu incluziv, aderă la principiul centrării pe identitatea unică a 

fiecărui copil. O grădiniţă incluzivă răspunde nevoilor, drepturilor şi responsabilităţilor 

copiilor şi angajaţilor, este prietenoasă, deschisă, adecvat decorată, presupune înţelegerea 

şi acceptarea diferenţelor dintre copii. O grădiniţă incluzivă este echitabilă, este bazată pe 

democraţie şi solidaritate umană, pe lucrul în echipă, oferă răspunsuri adecvate situaţiilor 

educaţionale variate, manifestă flexibilitate şi adaptare la schimbare, învaţă acceptarea şi 

integrarea tuturor copiilor.  

Incluziunea preşcolară vizează implementarea unor strategii coerente de dezvoltare 

a conştiinţei şi formare a comportamentelor copiilor în spiritul toleranţei şi 

nondiscriminării, al aceptării şi oferirii de şanse egale pentru toţi. Pentru a realiza aceasta 

e necesară crearea unui sistem coerent şi coordonat de incluziune a copiilor preşcolari cu 

diferite dizabilităţi, din cadrul altor etnii, din familii defavorizate etc, dar şi pregătirea 

celorlalţi copii în vederea acceptării acestora în mod firesc, pentru a nu face diferenţe în 

manifestarea comportamentală sau verbală. 

Grădiniţa este incluzivă printr-un curriculum flexibil şi deschis, ce permite adaptări 

succesive. Nu copilul urmează curriculumul, ci acesta este un instrument menit să sprijine 

dezvoltarea lui, se adaptează nevoilor şi particularităţilor acestuia. Când spunem 

,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul la copiii cu cerințe educative 

speciale, ci la fiecare copil în parte, pentru  că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare 

şi, la un moment dat, poate avea nevoie de anumite cerinţe speciale în ceea ce priveşte 

educaţia. Există, de asemenea, şi anumite situaţii de risc, în care educatoarea trebuie să 

cunoască trăirile şi comportamentele copilului, pentru a-l sprijini. Riscurile pot apărea din 

mediul socio-cultural din care acesta face parte, din relaţiile de familie care îi determină 

existenţa zilnică, precum şi din modul de dezvoltare, din modelele formale educaţionale 

ce pot exercita un stres deosebit asupra copilului care nu corespunde ,,normalităţii” cu 

care ne-am obişnuit. 

Educaţia incluzivă în grădiniţă presupune o folosire adecvată a resurselor umane, 

materiale şi metodologice, în favoarea tuturor copiilor, în aşa fel încât fiecare copil să 

înveţe şi să se dezvolte.  

În grădinița incluzivă, un accent deosebit se pune pe folosirea învăţării active şi pe 

cooperare, acestea concurând la obţinerea unor performanţe notabile. Atunci când se 

folosesc metodele de învăţare activă, toţi copiii asimilează la un nivel mai profund, reţin 

ideile mai mult timp, sunt motivaţi şi pot corela ceva ce au învăţat cu viaţa reală şi în 

rezolvarea de probleme. 

Metodelele  de învăţare constituie instrumente de prim rang în mâna educatorului, 

este calea eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un mod comun de a proceda 

care reuneşte, într-un tot familiar, eforturile cadrului didactic şi ale copiilor. 

Folosirea metodelor interactive, problematizarea, metoda cubului, metoda pălăriilor 

gânditoare, brainstorming-ul, ciorchinele, turul galeriei, jocul de rol, etc. ajută copiii în 

cooperare, relaționare, la consolidarea relațiilor interpersonale, la creșterea capacității 

copiilor de a lucra în grupuri mici, în echipe de lucru. Astfel, ajung să se cunoască, să se 

                                                 
4 Declarația de la Salamanca și direcțiile de acțiune în domeniul educației speciale. Conferința mondială 

asupra educației speciale: acces și calitate, Salamanca, Spania, 1994; 
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adapteze anumitor situații și contexte, să relaționeze în sala de grupă ca în cadrul familiei, 

protejându-se unul pe celălalt și în alte conjuncturi.  

Metodele activ-participative utilizate trebuie să permită copiilor să-şi satisfacă 

cerințele educaționale, prin efort personal sau în colaborare cu alţii. Folosirea metodelor 

de învăţare prin cooperare a evidențiat o serie de rezultate: creşterea motivației acestora 

pentru activitatea de învăţare, încrederea în sine bazată  pe acceptarea de sine, atitudine 

pozitivă, relații mai bune cu colegii. 

Majoritatea metodelor interactive folosite de către cadrul didactic, într-un mediu 

incluziv, trebuie adaptate copiilor, nivelului de dezvoltare cognitivă, socio-afectivă, 

psihomotrică, astfel încât cerințele să nu depășească posibilitățile individuale ale acestuia. 

În întreg demersul de integrare și recuperare a copiilor cu cerinţe educaționale 

speciale este necesară abordarea actului instructiv-educativ ȋntr-o manieră interactivă, 

aplicarea metodelor și procedeelor didactice incluzive, a materialelor ajutătoare. Toate 

acestea sunt importante pentru creșterea gradului de motivație, satisfacție, apartenență la 

un grup, de incluziune socială și emoțională. 

Educaṭia preşcolară este parte a educaṭiei timpurii, adică a acelor programe care 

desăvârşesc o abordare complexă cu privire la valoarea influenṭelor educaṭionale la 

vârstele mici. Educaṭia timpurie nu înseamnă numai educaṭie în grădiniṭă, ci se adresează 

copiilor, părinṭilor şi membrilor comunităṭii pentru a construi împreună proiecte şi 

programe care să stimuleze dezvoltarea adecvată din primele momente ale vieṭii. Este 

vorba de a valoriza adecvat un timp crucial pentru toṭi copiii, inclusiv pentru cei cu nevoi 

speciale de educaṭie.  
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GRĂDINIȚA- PRIMUL PAS SPRE O EDUCAȚIA INCLUZIVĂ 

 
Prof. Lința Cristina, Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc- 

Structură Grădinița P.P. Giroc, Judeţul Timiș 

 

„Toţi trăim sub acelaşi cer dar nu toţi avem acelaşi orizont.” (Konrad Adenauer) 

 Grădiniţa incluzivă este denumirea instituţiei şcolare din învăţământul public de 

masă unde au acces toţi copiii, unde programul activităţilor didactice are la bază un 

curriculum specific (adaptat şi individualizat) şi unde participarea personalului didactic 

la activităţiile educative din grupă se bazează pe un parteneriat activ între profesori, 

profesori de sprijin/itineranţi, alţi specialişti (consilier şcolar, psiholog, medic, etc.) şi 

părinţi. 

       „Educația incluzivă caută să răspundă nevoilor de învățare a tuturor copiilor, 

tinerilor și adulților, cu un accent deosebit pe cei vulnerabili din punctul de vedere al 

marginalizării și excluziunii sociale”( UNESCO , Conferința de la Salamanca 1994). 

 Educaţia incluzivă se defineşte prin următoarele particularităţi: 

 susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprijin 

pentru învăţare; 

 urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învăţării; 

 este mai cuprinzătoare decât educaţia formală obişnuită, cuprinzând: educaţia 

pentru familie și pentru comunitate, alte oportunităţi de educaţie în afara şcolii; 

 presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă 

diversitatea copiilor, inclusiv a celor cu CES; 

 este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu, în funcţie de cultură şi context; 

 este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăţi incluzive. 

 Realizarea educaţiei incluzive presupune: 

 existenţa şi aplicarea principiilor incluziunii: principiul drepturilor egale, 

principiul nondiscriminării, principiul egalizării şanselor în educaţie, principiul 

centrării pe copil, principiul intervenţiei timpurii, principiul educaţiei de bază 

pentru toţi copiii, principiul asigurării serviciilor de sprijin, principiul cooperării 

şi parteneriatului; 

 punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversităţii, care 

conţine în esenţa ei atributele de a fi: pedocentristă, progresistă,  personalizată, 

optimistă, socială, o pedagogie a iubirii;  

 elaborarea unui curriculum ,,incluziv“, care să se definească prin flexibilitate şi 

diversitate:  curriculum adaptat la nevoile copilului; diversitatea situaţiilor de 

învăţare şi a materialelor suportive; metodologie didactică diversificată, 

interactivă, adecvată stilurilor şi tipurilor de învăţare diferite ale elevilor; 

diversitate în evaluare: forme, metode, instrumente; 

 crearea şi funcţionarea unui sistem de servicii de sprijin la toate nivelurile 

învăţământului: asistenţă psiho-pedagogică (profesor consilier școlar, logoped), 

asistenţă socială, medicală, sprijin în învăţare (învăţător/ profesor de sprijin). 

     Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei 

de învățământ, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor 

umane, pentru a menţine participarea la procesul de învăţare a tuturor copiilor din cadrul 

unei comunităţi.  Educaţia incluzivă accentuează necesitatea dezvoltării instituției, 

pentru a oferi acces necondiţionat şi a răspunde adecvat nevoilor educaţionale diferite ale 

tuturor copiilor, astfel încât să armonizeze diferenţele de învăţare, diferenţele între grade 

de reuşită şcolară, să asigure o educaţie eficentă pentru toţi. (Vrăşmaş, T., 2001). 

 Cadrele didactice implicate în educația incluzivă pun accentul pe dezvoltarea de 

activități care comportă lucrul în echipă și cooperarea, pe respectarea identității culturale 
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a fiecarui copil în parte și pe monitorizarea constantă a eficacității activităților de predare 

– învațare - evaluare la nivelul fiecărui copil. În același timp, programele de sprijin și 

remediere școlară, utilizarea posibilităților oferite de curriculum-ul la decizia școlii și 

implicarea părinților în diverse activități extracurriculare organizate la nivelul unității de 

învățământ sunt pași importanți către succesul școlar al fiecărui copil. 

 Grădiniţa incluzivă facilitează accesul tuturor la o educație de calitate prin: 

 ameliorarea și flexibilizarea curriculum-ului; 

 utilizarea unor metodologii de predare - învatare - evaluare centrate pe copil; 

 implicarea comunității în viața școlară; 

 formarea cadrelor didactice din perspectiva valorilor educației incluzive;  

 îmbunătățirea atitudinilor adulților și copiilor față de diversitatea culturală, umană 

și etnică dintr-o comunitate. 

 Grădinița incluzivă și interculturală este deschisă tuturor, având un curriculum 

care reprezintă diversitatea, pentru fiecare preșcolar, acesta beneficiind de acces în mod 

egal la educația de calitate. Educația incluzivă implică o participare activă a copiilor, 

indiferent de mediul cultural al familiilor și de comunitățile din care provin. Dacă un grup 

minoritar situat într-o societate majoritară îți pierde identitatea și se deschide spre 

comunicare, avem o situație de asimilare. 

 Dacă pierderea identității este asociată cu izolarea față de restul societății, ne 

confruntăm cu marginalizarea. Un cadru didactic modern se asigură că toți copiii se simt 

speciali și apreciați. Prin formularea pozitivă, cu orice ocazie, fără a crea ierarhii de grup, 

pot fi concepute activități în timpul cărora copilul se poate simți apreciat, special. Dacă o 

sarcină nu este realizată, în locul formulării ,,data viitoare să faci mai mult”, putem opta 

pentru ,,va trebui să găsim împreună o altă metodă prin care sa înveți să faci acest lucru”. 

 Personalitatea educatoarei depinde în mod semnificativ de reuşita programului de 

incluziune, de la sine-înţeles fiind faptul că familiile participante au o sensibilitate 

crescută, manifestă neîncredere în egalitatea de şanse, au potenţial financiar extrem de 

scăzut, în multe cazuri, ceea ce face colaborarea şi parteneriatul cu grădiniţa să ajungă de 

multe ori în impas. Numai structura personalităţii educatoarei poate umple şi nivela ca un 

liant legăturile fragilizate ale acestor părinţi cu unitatea preşcolară. 

 Educația incluzivă promovează atitudini tolerante, deschise- de acceptare și 

înțelegere, punând accentul pe cooperare și pe valorizarea fiecărui individ. Un rol 

important îl are formarea competențelor de comunicare, negociere, acceptând ideea ca 

orice copil poate învăța. Un alt obiectiv important este dezvoltarea relațiilor în 

comunitatea locală, implicarea în activități educative a părinților.  

 Promovează strategii eficiente pentru diminuarea încercărilor de intimidare și 

abuz asupra copiilor. Uneori această educație incluzivă devine o simplă plasare a copiilor 

împreună , existând o slabă preocupare a unor educatori pentru informare și perfecționare, 

adesea diferențele sesizându-se într-o maniera negativă, devenind sursa de conflict. În 

aceste cazuri, atât copiii, cât și părinții, nu cunosc și nu sunt informați despre drepturile 

lor. 

 În concluzie, cum ar trebui să arate grădiniţa incluzivă către care dorim să ne 

îndreptăm? Simplu: ca o grădiniţă. Ingredientele de bază ar trebui să o facă să arate ca: 

- o grădiniţă în care copiii zâmbesc, cântă şi se mişcă; 

- o grădiniţă despre care, atât personalul, cât şi părinţii şi copiii ştiu că le aparţine 

şi văd acest lucru (panouri, anunţuri, iniţiative...); 

- o grădiniţă în care fiecare clasă arată că este o comunitate în miniatură şi fiecare 

copil ştie că aparţine unei astfel de comunităţi (sigla grupei, stabilită, lucrată cu 

copiii şi afişată); 

- o grădiniţă cu reguli emanate, agreate, asumate, afişate şi respectate de cei care o 

populează (personal, părinţi, copii); 

- o grădiniţă în care părinţii sunt bineveniţi oricând alături de educatoare şi copii; 
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- o grădiniţă în care părinţii sunt învăţaţi să se joace cu proprii copii, să spună/ să 

citească poveşti copiilor, să-i aprecieze, să-i iubească; 

- o grădiniţă în care toţi sunt importanţi (adulţi şi copii) şi fiecare are propria 

valoare; 

- o grădiniţă în care problemele fiecăruia rămân la poartă şi unde fiecare păşeşte ca 

egal al celuilalt; 

- o grădiniţă în care jucăriile şi materialele de lucru sunt la îndemâna copiilor; 

- o grădiniţă în care culorile, sunetele şi mobilierul emană echilibru, respect, 

armonie; 

- o grădiniţă în care catedra nu este o barieră între copil şi educatoare; 

- o grădiniţă în care uşile pot sta deschise şi totuşi fiecare să se simtă în siguranţă şi 

respectat; 

- o grădiniţă în care totul este etichetat, numai copiii nu, iar ordinea, mirosul de 

curăţenie te fac să te simţi ca acasă; 

- o grădiniţă în care copilul este încurajat să experimenteze, să pună întrebări, să 

spună ce simte; 

- o grădiniţă în care adulţii nu au timp de altceva decât de binele copiilor care îi 

păşesc pragul; 

- o grădiniţă în care copiii ştiu şi sunt încurajaţi să facă alegeri; 

- o grădiniţă în care educatoarea ştie să le vorbească celor mici despre o piatră, chiar 

şi atunci când nu are o piatră la îndemână. 
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LUCRUL CU COPIII CU CES – O PROVOCARE 

 
Mihaela Popescu 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești 

 

Școala incluzivă  trebuie să fie deschisă către orice elev,  să îl valorizeze. Este 

„şcoala care recunoaşte  dreptul fiecărui elev“,  şcoala care-i primeşte pe toţi cu căldură, 

care oferă sprijin tuturor copiilor, în special celor care au nevoie în mod deosebit. Dascălii 

trebuie să desfăşoare activităţi bazate pe lucrul în echipă, pe cooperare, pe monitorizarea 

constantă a eficacității activităților de predare – învățare – evaluare la nivelul fiecărui 

copil. De asemenea, trebuie respectate  programele de sprijin și remediere școlară, 

utilizarea posibilităților oferite de curriculum-ul la decizia școlii si implicarea părinților 

în diverse activități extracurriculare. 

Metodele activ-participative utilizate trebuie să permită elevilor să-şi satisfacă 

cerințele educaționale prin efort personal sau în colaborare cu alţii.  Utilizarea metodelor 

de învăţare prin cooperare, a evidențiat o serie de rezultate, cele mai evidente fiind: 

creşterea motivației elevilor pentru activitatea de învăţare,  încrederea în sine bazată  pe 

acceptarea de sine, atitudine pozitivă, relații mai bune. 

 Cadrele didactice trebuie să identifice elevii cu nevoi educaționale speciale 

(CES), să încerce să-i cunoască, să-i descopere, să le acorde atenție, să descopere  factorii 

care susțin sau împiedică învățarea. Principalul  obiectiv însă  este de a „construi 

încrederea copiilor “, de a crea un mediu educaţional stimulativ din punct de 

vedere  intelectual, emoţional, de a găsi strategii prin care să dezvoltăm  empatia și 

înțelegerea. 

Elevii cu cerinţe speciale prezintă multiple  tulburări associate- exemplu: de 

intelect şi hipoacuzie care fac dificilă organizarea şi realizarea  actului lexico-grafic în 

ceea ce priveşte comunicarea. Este nevoie de o activitate susţinută atent monitorizată şi 

coordonată de o echipă de specialişti, în care fiecare are un rol bine determinat în 

elaborarea şi realizarea programelor individualizate de învăţare. 

Activitatea elevilor cu nevoi speciale reprezintă o permanentă provocare pentru 

cadrele didactice în  ceea ce priveşte  diferenţierea demersurilor curriculare, adaptarea la 

capacităţile lor de comprehensiune, găsirea celor mai potrivite strategii de intervenţie care 

facilitează recuperarea şi permit, în condiţii optime, realizarea învăţării şi parcurgerea 

conţinuturilor.  

Dorința de integrare școlară în școlile de masă a elevilor cu cerințe educaționale 

speciale este binecunoscută, atât în Uniunea Europeană (devenind o prioritate încă din 

anii 2000), ulterior această tendință a ajuns și în România, încă din 2005-2010. 

Complexitatea manifestărilor determinate de realitatea dintre normalitate și integrare a 

dus la interpretări, amânări, experimente, reușite și eșecuri în acțiunea de integrare a 

copiilor cu CES în școala de masă. 

Educația are rolul de a integra copii cu cerințe educaționale speciale în structurile 

învățământului de masă care să poată oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase a 

acestor copii și o echilibrare a personalității acestora.  

Un factor deosebit de important în facilitarea integrării copiilor cu CES îl 

constituie identificarea celor mai adecvate strategii educaționale. În acest context, este 

absolut necesar ca specialiştii în domeniu să cunoască clasificarea tehnologiilor didactice, 

modalitățile de adecvare a acestora la necesitățile copiilor, să monitorizeze şi să estimeze 

impactul utilizării unei anumite metode/procedeu în lucrul cu copilul şi, respectiv, să 

decidă care sunt cele mai relevante, mai eficiente, pentru a le promova în activitățile de 

incluziune educațională. 

 Metodele utilizate în procesul educațional în general, şi, în particular, cele  

selectate pentru asistența individualizată a copiilor cu CES, trebuie să aibă un caracter 
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funcțional, să se bazeze pe buna cunoaştere a particularităților de dezvoltare a copilului, 

să fie orientate spre asigurarea progresului în dezvoltarea acestuia.  Un aspect care 

urmează a fi examinat şi cunoscut îl reprezintă identificarea tehnologiilor educaționale 

adecvate, în funcție de tipul de inteligență caracteristic copilului. Softurile educaționale, 

utilizate  de tot mai multe cadre didactice, devin tot mai atractive în actul învățării şi al 

evaluării progresului copiilor. 

 Este important să se utilizeze tehnologiile educaționale într-o manieră flexibilă, 

prin adecvarea/adaptarea acestora la necesitățile copilului. 

 Adaptarea materialelor didactice este, fără îndoială, un proces proiectat şi realizat, 

înainte de toate, pentru formarea competențelor de învățare ale elevilor cu cerințe 

speciale. Cu toate acestea, unele adaptări se dovedesc a fi tehnologii educaționale 

adecvate pentru toți copiii din clasă. Practica educațională demonstrează că materialele 

didactice, elaborate pentru copiii cu CES, pot fi aplicate, în egală măsură, şi pentru copiii 

care nu prezintă dificultăți de învățare sau alte cerințe specifice. De exemplu, unele 

recomandări, ghiduri, algoritmi care să îi ajute pe elevi să citească şi să înțeleagă materii 

complicate, pot fi utile pentru absolut toți copiii, nu doar pentru cei cu CES. 

Atunci când analizează şi selectează materialele adaptate pentru una sau altă 

intervenție educațională/formativă, cadrul didactic va considera necesitățile tuturor 

elevilor. Totuşi, de la caz la caz, situațiile de învățare urmează a fi abordate diferențiat şi 

individualizat, pentru a nu diminua importanța adaptărilor în calitate de strategii 

educaționale de sprijin. 
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METODE INTERACTIVE ÎN EDUCAŢIA INCLUZIVĂ 
 

Prof. itinerant Minciu Mihaela Ilona  

Școala Gimnazială Specială Nr. 7, București 

 

După 1990 a fost lansat un nou concept, al educației incluzive, care a adus în 

atenție necesitatea reexaminării și extinderii rolului învățământului obișnuit, pentru a se 

putea adapta diverselor cerințe ale elevilor, astfel încât toți copiii să poată învăța 

împreună. 

Astăzi, modelul școlii incluzive se referă la un mediu sigur, sănătos și motivant 

pentru procesul de învățare. Incluziunea presupune efortul de a asigura tuturor elevilor  

de limbi și culturi diferite, din familie diferite, cu diverse probleme de sănătate - strategii 

de predare-învățare-evaluare adecvate/ individualizate, fără a stigmatiza sau a separa. 

 „Școlile cu orientare incluzivă sunt cele mai utile mijloace de combatere a 

atitudinilor discriminatorii, creând comunități primitoare, construind o societate 

incluzivă și oferind educație pentru toți; mai mult, ele furnizează o educație utilă pentru 

majoritatea copiilor, cresc eficiența și, în ultimă instanță, rentabilitatea întregului sistem 

educațional”. (Declaraţie, art.3) 

Așadar, într-un mediu școlar incluziv, profesorii trebuie să folosească metode și 

tehnici care să asigure șanse egale elevilor, să ofere posibilități maxime de dezvoltare 

fiecăruia, în funcție de aptitudinile și interesele sale. 

 Pentru a atinge obiectivele fiecărei întâlniri cu copiii, folosind diversitatea și 

unicitatea potențialului lor, este nevoie de interactivitate. Astfel, se cultivă relațiile 

colegiale bazate pe respect reciproc, pe colaborare, interdependența pozitivă ajutându-i 

pe elevi să învețe mai profund, să își formeze deprinderi de lucru în echipă și de 

comunicare. Alte consecințe benefice ale interacțiunii într-un mediu incluziv sunt: 

dezvoltarea încrederii în sine, a responsabilității și a generozității. 

Cea mai folosită metodă în cadrul intervențiilor mele, în calitate de manager de 

caz, pentru a preveni fenomenul discriminării, a fost teatrul social. Este o formă de teatru 

interactiv, o metodă de intervenție care încurajează participanții să ia atitudine față de o 

anumită situație socială și să găsească soluții reale. Dacă joci într-o piesă de teatru social, 

trebuie să fii gata în orice moment să faci față schimbărilor neașteptate, să fii creativ, să 

înveți să te adaptezi chiar și acolo unde credeai că nu îți găsești locul. 

Motivația care a stat la baza acestei alegeri a fost aceea că unii elevi, făcând parte 

din grupuri vulnerabile, mai ales elevii romi, nu au avut posibilitatea și nici suportul 

părinților pentru a-și descoperi resursele lor interioare, pentru a dezvolta o stimă de sine 

realistă și, ca atare, sunt mai predispuși abandonului școlar decât ceilalți colegi. În plus, 

elevii romi trebuie să învețe cum să facă față prejudecăților și rasismului de care se lovesc 

în viața de zi cu zi, în special la școală. Mai ales în mediul rural și mai ales pe durata 

ciclului gimnazial.  

De aceea, am considerat necesară intervenția mea în facilitarea demersului lor de 

autocunoaștere și intercunoaștere, prin interpretarea unor situații din viața școlară sau 

extrașcolară și conștientizarea multiplelor posibilități de rezolvare.  

Ce cred eu este o metodă care ajută elevul să se privească din mai multe puncte 

de vedere (este de preferat ca persoanele să fie semnificative pentru el). Se distribuie 

tuturor elevilor fișe de lucru. Fiecare elev trebuie să completeze afirmațiile din fișe din 

mai multe perspective: cum ar răspunde el, cum ar răspunde mama despre el și cum ar 

răspunde tata despre el. Se poate privi și din perspectiva altor persoane precum: coleg de 

bancă, prieten etc. După ce fișele au fost completate de către toți elevii, se va realiza o 

discuție pe grupuri, în care elevii vor împărtăși colegilor de grup răspunsurile date. 
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Fiecare grup își va sintetiza informațiile și le va prezenta în fața clasei, inițiind o discuție 

cu întreaga clasă.  

Elevii trebuie încurajați să compare perspectivele, iar dacă apar diferențe, să se 

discute care a fost impactul pe care îl au acestea asupra relațiilor cu persoanele respective 

și să găsească soluții pentru remedierea efectelor negative.  

Mimează și …continuă acțiunea este o metodă prin care se exersează 

comunicarea non verbală și se urmărește conștientizarea consecințelor unei comunicări 

mai puțin reușite. Se aplică unor grupuri de 6-7 elevi, din aceeași clasă, care vor lucra în 

paralel, sub supravegherea profesorului. Primul elev mimează o activitate obișnuită pe 

care o prezintă celorlalți (exemplu: pregătește masa). Elevul cu numărul doi încearcă să 

înțeleagă ce a observat și continuă activitatea mimând comportamente ce ar putea 

completa prima fază a operațiunii începute. Elevul cu numărul trei preia ștafeta, continuă 

mima și în același mod  vor proceda și ceilalți.  

Regula obligatorie este ca în timpul activității elevii să nu vorbească între ei și să 

nu își exprime în niciun fel aprobarea sau dezaprobarea. După ce fiecare grup a terminat 

activitatea, primul elev va explica care a fost sensul și importanța conținutului jocului și 

cum a fost acesta respectat sau nu de către coechipieri. La sfârșitul activității se discută 

despre ceea ce s-a înțeles pe parcursul jocului și ce se poate întâmpla în viața reală dacă 

interpretăm greșit mesajele sau dacă nu acordăm suficientă atenție tuturor celor din jur, 

indiferent de statutul perceput.  

Elevii cu cerințe educaționale speciale sunt priviți adesea de către colegii lor ca 

niște coechipieri inferiori și marginalizați în activitățile de grup. Acest joc își propune 

tocmai reconsiderarea statutului lor și creșterea gradului de toleranță în grupul clasei.  

Folosind metoda „Desen in grup” alături de profesorul consilier, în cadrul orelor 

de dirigenție, le-am oferit altă ocazie elevilor să experimenteze importanța colaborării și 

a toleranței. Clasa se împarte în grupuri de câte 5-6 copii. Elevii din fiecare grup 

realizează un desen comun, pe o temă stabilită, în liniște. Fiecare membru al grupului 

poate adăuga ceva la desen, dar pot să deseneze și mai mulți în același timp. Când sunt 

gata, pot da un titlu desenului, apoi grupele prezintă desenele: cum au reușit să deseneze, 

ce sentimente au avut lucrând împreună. Ei pot să observe cum este atunci când toți se 

concentrează și se mobilizează asupra unei lucrări comune, cum se poate forma un întreg 

din lucruri mărunte. Importanţa metodei nu este aceea de a stimula competiția dintre 

grupuri, cine efectuează cel mai rapid sau cel mai frumos desen, ci aceea de a dezvolta 

colaborarea, experimentarea unei sarcini de grup, exersarea acceptării și a toleranței.  

„Ştiaţi că…” este o metodă ce poate fi folosită în vederea creșterii stimei de sine, 

a identificării punctelor tari ale copiilor. Elevii clasei se împart după preferințe pe grupe, 

astfel încât grupele să fie egale. Se poate prezenta clasei un scurt film sau pot primi o fișă 

cu afirmații în care sunt prezentate diferite personaje. Fiecare grupă va găsi ceea ce au în 

comun personajele prezentate și care sunt calitățile care le-au ajutat pe respectivele 

personaje să depășească obstacolele apărute în viață și să ajungă la un final pozitiv. De 

asemenea, elevii sunt solicitați să identifice un obstacol întâlnit de ei, personal, şi pe care 

au reușit să-l depășească, precum și calitățile personale care i-au ajutat să depășească acel 

moment.  

Este un prilej potrivit pentru elevii în situații de risc sau cu nevoi speciale să 

identifice și ei posibilele probleme legate de adaptarea la mediul școlar sau de unele 

cerințe sociale, dar și a calităților personale sau cunoștințelor ce îi pot sprijini în atingerea 

obiectivelor. 

Metoda „Cercul complimentelor” urmărește dezvoltarea stimei de sine, 

interacțiunea, colaborarea între elevi și este potrivită mai mult pentru începutul 

activităților de predare sau consiliere. Scaunele sunt așezate într-un cerc, iar cel care 

primește complimentele se află în mijlocul acestui cerc. Fiecare dintre persoanele 

participante trebuie să spună un compliment sincer celui aflat în centrul cercului. Elevul 
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care primește complimentul trebuie să zâmbească ori să adreseze un „mulțumesc”. 

Metoda consolidează imaginea de sine pozitivă față de propria persoană a celui care 

primește complimentele, cât și coeziunea de grup a clasei.           

„Ghici cine sunt?” are ca scop autocunoașterea, intercunoaşterea și dezvoltarea 

abilității de autoprezentare. Fiecare elev primește un bilețel pe care își va face o scurtă 

autocaracterizare din punct de vedere al trăsăturilor morale. Bilețelele se adună și sunt 

puse într-un recipient. Un elev voluntar va extrage primul un bilet și citind conținutul, va 

încerca să identifice persoana din spatele caracterizării. În cazul în care recunoaște 

imediat colegul descris este aplaudat și înlocuit de către elevul identificat. Dacă nu va 

reuși să își recunoască colegul, trebuie să ceară sprijinul unui alt coleg din clasă pentru 

identificarea autorului. Cel care vine în ajutor îi va lua locul pentru o nouă extragere. La 

fiecare identificare cu dificultăți se discută conformitatea trăsăturilor de caracter 

autoprezentate cu cele percepute de către colegii din clasă și se dau feedback-uri elevului 

în cauză. 

 Elevii cu CES încearcă, din timiditate, în astfel de activități să își disimuleze 

adevărata identitate, fie maximizând calitățile, fie realizând un portret „amuzant”. Aici 

pot interveni profesorul consilier sau profesorul itinerant și de sprijin pentru a clarifica 

adevăratele resurse ale acestor copii, ajutați și de părerile sincere ale colegilor, ca martori 

ai evoluției lor.  

„Atelierul de Povești” este o altă activitate interactivă care îmbină teatrul, 

improvizația și desenul cu scopul de a reconstitui, uneori reinterpreta, o poveste. O 

poveste în care, bineînțeles, există și personaje discriminate, dar pline de resurse 

extraordinare: bunătate, perseverență, capacitatea de a ierta, calități care le investesc mai 

apoi în rolul de modele (Albă ca Zăpada, Cenușăreasa, Rapunzel, Prințesa și broscoiul 

etc). 

 Școlarii mici cu nevoi speciale sunt dornici să participe la astfel de activități 

creative, mai ales că beneficiază și de suportul părinților dacă aceste scenete se desfășoară 

în cadrul serbărilor.  Activitatea se adresează mai mult elevilor din ciclu primar, dar poate 

fi adaptată și pentru cei mai mari, din ciclul gimnazial. 
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ORIENTAREA SPAȚIO TEMPORALĂ A ELEVILOR CU CES 
 

Munteanu Daniela-Claudia 

Gitan Cornelia 

Grădiniţa „Nicolae Romanescu” Craiova 

 

 

 Societatea contemporană a impus o schimbare în atitudinea comunităţii faţă de 

persoanele cu nevoi speciale, care necesită o abordare didactică aparte.  

  Noţiunea de cerinţe educaționale speciale este foarte bogată în sensuri. Cerinţele 

speciale determină măsuri educative speciale, adaptate şi structurate la nivelul procesului 

de învăţare şi predare. Cerinţele educative speciale derivă din dizabilităţi, deficienţe, boli 

sau deprivări de ordin socio-cultural. 

 Conceptul de cerinţe educative speciale (CES) corespunde, deci, unei abordări 

care: 

▪  formulează concepția  că fiecare copil cu cerințe educaționale speciale este unic; 

▪  are ca premisă faptul că orice copil poate învăţa; 

▪ afirmă și valorizează unicitatea tipului de învăţare determinată de 

particularităţile individuale; 

▪ dezvoltă diversitatea copiilor ca un mijloc de învăţare care sprijină şi întăreşte 

învăţarea (prin curriculum). 

 Noţiunea de CES desemnează astfel  „… necesităţile educaţionale complemantare 

obiectivelor generale ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată 

particularităţilor individuale şi/sau caracteristicile unei deficienţe (ori tulburări de 

învăţare), precum şi o intervenţie specifică, prin reabilitare/recuperare şi compensare 

corespunzătoare.” (Vrăşmaş E., Vrăşmaş T., Copii cu cerinţe educative speciale, Revista 

de educaţie specială, nr.1, 1993). 

 Componentele esenţiale implicate în învăţarea elementelor orizontului local sunt:  

− Cunoaşterea noţiunilor spaţiale. 

− Orientarea spaţială (aprecierea direcţiilor şi poziţiilor, memorie spaţială, 

localizarea obiectelor în spaţiu şi în mişcare). 

−  Organizarea spaţială (în raport cu propria persoană, cu repere din mediu).  

− Structurare spaţială (perceperea simetriilor şi reproducerea motrică a poziţiilor 

simetrice). 

−  Orientarea în spaţiu, în funcţie de schema proprie - orientarea pe propriul corp, 

diferenţierea părţii stângi de partea dreaptă a corpului, respectiv, capacitatea de 

diferenţiere a direcţiilor care provin din acestea.  

Componente legate de procesele cognitive:  

− Operarea cu noţiuni opuse/antagonice. 

− Capacitatea de a se angaja în comparaţii spontane (similitudini şi diferenţe între 

noţiuni/reprezentări).  

Instrumente de receptare verbală precise şi clare:  

− Înţelegerea conceptelor şi a cuvintelor asociate lor, pentru a interpreta informaţiile 

din mediu.  

− Utilizarea limbajului, ca mijloc de recepţie a informaţiei şi ca sistem de 

raţionament şi comunicare.  

Caracteristici ale psihomotricităţii copiilor cu CES: 

▪ Pot să percepă spaţiul, dar să nu se orienteze corect. 

▪Pot, la fel de bine, să se orienteze în spaţiu, dar să manifeste disfuncţii în memoria 

spaţială şi în  cea spaţio-temporală.  

▪Dificultăţi în înţelegerea poziţiilor şi relaţiilor spaţiale, precum şi cele în 

diferenţierea dreapta/stânga, în spatele/ în fața  
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Exemple de secvenţe didactice: 

 Obiectivele vor fi stabilite numai după o evaluare complexă a copilului. 

Obiectivele operaţionale vor fi adaptate atunci când există copil/copii cu cerinţe educative 

speciale integraţi într-o clasă. În funcţie de nivelul copilului cu cerinţe educative speciale, 

sarcinile didactice vor fi, fie adaptate înţelegerii acestuia, fie profesorul va porni de la un 

nivel inferior, accesibil tuturor elevilor, inclusiv al elevilor cu cerinţe educative speciale, 

în paralel cu colegii de la clasă, facilitând achiziţia de cunoştinţe mult simplificate sau 

cunoştinţe de bază. În stabilirea obiectivelor, se va porni de la simplu, mai uşor de înţeles 

şi integrat, spre mai dificil și noţiuni abstracte, care să aibă legătură cu noţiunile simple, 

înţelese anterior.   

Orientarea cu ajutorul punctelor cardinale- parcurge câteva etape de la orientarea în 

imediata apropiere a copilului, până la orientarea la scară mai largă- la orizontul apropiat: 

− Exerciții de indicare a poziției-  partea dreaptă/partea stângă; să indice, în spaţiu  

(plan orizontal şi vertical) partea dreaptă, stângă, sus şi jos, în faţă, în spate 

(înainte/înapoi); 

− exerciții de enumerare a celor patru puncte cardinale – se va încerca asocierea 

fiecărui punct cardinal cu  poziţia soarelui și cu formularea unor sintagme: 

„Soarele se trezeşte/ răsare-răsărit –  Est” - „Soarele se culcă/apune- Vest” - 

„Soarele a plecat/ este frig și întuneric- Nord” - „Soarele este sus, cât mai sus/este 

cald- Sud”  

− exerciții de poziţionare față de un element luat ca reper: față de un alt coleg, față 

de catedră, în mediul natural față de un copac, față de axul drumului, față de malul 

unui pârâu/râu:  cu faţa, cu spatele spre un punct cardinal (N, S, E, V), în stânga, 

în fața, etc.  

−  fiecare copil va identifica, în funcţie de poziţia proprie faţă de un punct cardinal, 

poziţia celorlate puncte faţă de propria persoană.  

  Activităţile se vor desfăşura prima dată în spaţiul clasei sau într-un spaţiu mai 

mic, apoi treptat ele se vor desfăşura pe coridor, în sala de sport, în curtea şcolii, în oricare 

alte spaţii (ieşiri în parc, în magazine, în excursii în natură), pentru a reuşi să transfere 

cunoştinţele şi în alte situaţii, în alte spaţii, dar cu păstrarea  poziţiei relative a celor patru 

puncte cardinale (unul faţă de celelalte), indiferent de poziţia noastră în spaţiu.  

 Orientarea în orizontul apropiat înseamnă  stabilirea poziției locului în care 

copilul se află, a locului în care dorește să ajungă. Prin aplicaţiile practice se are în vedere 

cunoaşterea obiectelor, fenomenelor și faptelor geografice, caracteristicile acestora, 

deslușirea legăturilor între aceste componente. Deoarece geografia cuprinde în arealul ei 

de cercetare obiecte şi fenomene care se află pe un spaţiu mai extins, drumețiile în 

orizontul local dau elevilor posibilitatea de a observa, cerceta şi cunoaște în mod direct 

diverse aspecte geografice din natură, precum și să colecţioneze material didactic util 

pentru lecțiile viitoare. În lecțiile desfășurate în ”natură” sau în curtea școlii,  cunoașterea 

componentelor vizibile ale orizontului apropiat este ușurată de analiza directă: 

− exerciții de localizare a unor clădiri importante din orizontul apropiat- școală, 

biserică, spital, magazin, etc. 

− exerciții de recunoaștere în diferite surse/ foto ale unor clădiri reprezentative care 

aparțin cadrului orizontului apropiat; exerciții de reproducere a acestora prin 

semne convenționale/desene sugestive; 

− exerciții de aproximare a distanțelor folosind sintagmele ,,mai aproape/ mai 

departe”, ,,mai înalt/ mai jos”, ,,mai adânc”. 

− exerciții de explorare a orizontului apropiat, a elementelor cadrului natural- forme 

de relief, rețea hidrografică, elemente ale vegetației și faunei, vremea orizontului 

local, etc. 

Construirea unor schițe cartografice simple:  

-  realizarea unor machete ale cadrului natural fizic; 
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- exerciții de reproducere a orizontului apropiat prin desene sugestive utilizînd 

semne convenționale. 

 Transferul cunoștințelor despre orizontul local se va extinde treptat la un cadru 

mai larg, permițând sintetizarea cunoștințelor și aplicarea lor la un cadru din mediul 

familiar. 

 La casele cu elevi cu nevoi speciale, profesorii ar trebui să urmărească: 

- includerea tuturor copiilor în activitățile didactice obişnuite, fără a lucra doar cu elevii 

cei mai capabili; 

- să organizeze clasa în aşa fel încât să ofere ocazii, oportunităţi de învăţare tuturor; 

-  fiecare copil are particularităţile sale în învăţare de aceea este nevoie de planuri 

individuale prin care fiecare să pornească de la nivelul său și apoi să se poată dezvolta 

conform potențialului propriu; 

- să acorde sprijin individual  elevilor cu dificultăţi; 

- munca în echipă este eficientă, atât pentru elevi cât şipentru profesori. 

 Dacă sintetizăm toate aceste idei putem afirma că orice profesor, pentru a aborda 

dificultăţile de învăţare în clasa de elevi cu cerințe educative speciale trebuie să aibă 

anumite cunoştinţe, valori, atitudini, credinţe şi comportamente, adică să înveţe şi el 

continuu. 
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INTEGRAREA PRIN JOC A COPIILOR CU CES 
 

Prof. înv. preșcolar Troacă Georgiana Melinda 

Prof. înv. preșcolar Ornoiu Elena Mădălina 

Grădinița cu program prelungit  „Căsuța cu Povești” 

 

 „Munca înseamnă ceea ce un om este obligat să facă și joaca înseamnă ceea ce 

un om nu-i obligat să facă.”( Mark Twain) 

 

Dezvoltarea copilului în perioada preșcolară constituie o preocupare nu numai a 

familiei, ci și a sistemului general de învățământ, prin programele elaborate şi derulate de 

grădinițe. 

Educația pentru toți la nivelul grădinițelor înseamnă nu numai integrarea copiilor 

cu CES în grădiniță, ci presupune o altă abordare a pedagogiei preșcolare, abordarea 

incluzivă sau curriculară, care surprinde şi valorizează în esența ei două concepte de bază: 

unicitatea și diversitatea. 

Cerințele educaționale speciale desemnează acele nevoi speciale față de educație 

care sunt suplimentare, dar și complementare obiectivelor generale ale educației. Fără 

abordarea adecvată a acestor cerințe speciale nu se poate vorbi despre egalizarea șanselor 

de acces, participarea și integrarea școlară și socială. 

Noi, oamenii suntem diferiți. Aceste diferențe nu se referă doar la înălțime, 

conturul feței, culoarea pielii, ci, mai ales, la felul de manifestare a fiecăruia. Aceste 

diferențe sunt constatate și la nivel intelectual, nivel de care depinde în cea mai mare 

măsură reușita sau nereușita unei activități. Fiecare copil este unic și prezintă 

particularități individuale și de relație cu mediul, trăsături care necesită o evaluare și o 

abordare personalizată. Copiii cu deficiențe au anumite necesități particulare, 

individualizate. Ei sunt diferiți din punct de vedere a temperamentului, motivațiilor, 

capacității, chiar dacă prezintă același tip de deficiențe. Integrarea copiilor cu CES  

permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea și înțelegerea corectă de 

către ceilalți copii a problematicii și potențialului de relaționare și participarea lor la 

serviciile oferite. Fiecare copil are valoare și fiecare copil poate învăța. 

Educația integrată a copiilor cu CES urmărește dezvoltarea capacităților fizice și 

psihice a acestora care să-i apropie cat mai mult posibil de copiii cu comportament tipic; 

a implementării unor programe cu caracter recuperator, stimularea potențialului restant 

ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcții menite să suplinească pe cele 

deficitare; formarea unor abilități de socializare și relaționare cu cei din jur; dezvoltarea 

comportamentelor adaptative și a însușirilor pozitive ale personalității care să faciliteze 

normalizarea deplină. 

Educația incluzivă în grădiniţă presupune o folosire adecvată a resurselor umane, 

materiale și metodologice, în favoarea tuturor copiilor, în așa fel încât fiecare „actor” din 

procesul educațional să învețe și să se dezvolte. 

Considerăm că este mereu necesară identificarea celor mai bune metode pentru ca 

preșcolarii cu CES să-și mențină participarea activă la un nivel optim. 

Jocul reprezintă una dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului. 

Cu toți știm că, în mod obișnuit, o asemenea activitate este izvorată din nevoia de acțiune, 

de mișcare a copilului- o modalitate de a-și consuma energia sau de a se distra, un mod 

plăcut de a utiliza timpul liber, și nu numai. 

Integrat în activitatea didactică, elementul de joc îi oferă acesteia un caracter mai 

atractiv, aduce varietate și totodată oferă o stare de bună dispoziție funcțională, de veselie 

și bucurie, de relaxare, ceea ce previne apariția plictiselii, a oboselii și a monotoniei. 

Mânuit cu tact pedagogic de către educatoare, jocul este cel mai eficient mijloc de 

modelare practică a socio-afectivității copilului. Educarea sociabilității se face prin 
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încredințarea unor sarcini și responsabilități sociale, prin antrenarea copiilor în jocuri și 

activități colective care au ca scop facilitarea schimburilor și comunicării cu alții, jocul 

împărtășit fiind prima etapă a socializării. 

Începând cu vârsta de 6 ani, când activitățile sunt organizate pe bază de reguli, 

convenții, norme ce trebuie respectate, celălalt este perceput ca partener egal de activitate, 

cu individualitate proprie, dorințele acestuia fiind luate în considerare: apare jocul 

colectiv, în care fiecare joacă rolul său, dar ținând cont de acțiunile celorlalți parteneri; 

apar relații de colaborare, și chiar dacă mai apar fenomene precum certuri, întreruperi, 

excluderi și autoexcluderi din activitate, acestea sunt în general, semne de sociabilitate, 

pentru că viața socială și înclinația care îi determină pe anumiți copii să o caute multiplică 

prilejuri de conflict. Totuși, cu cât copiii singuri reușesc să le rezolve între ei, fără apel la 

autoritatea adultului, cu atât mai  mult există garanția unei sociabilități și socializări 

autentice. 

Grădinița reprezintă un prim mediu organizațional cu care se confruntă copilul și 

care exercită o influență profundă, cu rol facilitator pentru experiențele sociale ulterioare. 

Studiile de specialitate subliniază faptul ca prin integrarea copilului într-un grup social, 

el dobândește abilități în a se raporta la ceilalți membri ai grupului, cu care învață să 

stabilească relații eficiente și este ajutat să rupă relațiile de dependență față de părinți, 

prin afirmarea capacităților de autoservire: a mânca, a se îmbrăca, a se încălța, ceea ce îi 

conferă o altă libertate de acțiune. Noua orientare a educației are ca ideal conturarea 

personalității omului de mâine, care să fie mai responsabil, căruia să îi pese de tot ceea ce 

se petrece în jurul său. 

Se cunoaște faptul că, ludoterapia reprezintă o tehnică prin care modalitatea 

naturală de expresie a copilului -jocul- este utilizat ca modalitate terapeutică în asistența 

copilului cu probleme emoționale. Jucându-se cu materiale și obiecte alese cu grijă, sub 

îndrumarea educatoarei, copilul își scoate la lumină trăirile, emoțiile ascunse pentru a 

putea fi conștientizate și înțelese. Cadrul didactic este alături de copil și îi creează un 

climat favorabil, astfel încât acesta să se poată manifesta liber și deschis. 

JOCURI PENTRU ACTIVITĂȚILE DE LUDOTERAPIE 

 Jocul „Cine l-a strigat pe Martinel?” 

Scopul: dezvoltarea capacității de recunoaștere a vocii colegilor 

Obiective operaționale: să ghicească cine l-a strigat 

Resurse didactice: un ursuleț, o esarfă sau un fular 

Desfășurarea jocului: 

Copiii sunt asezati în formație de semicerc, iar în faţa lor se află un copil, legat la 

ochi, cu un ursuleț din pluș în brațe. 

La începerea jocului, cadrul didactic face semn unui copil din semicerc care strigă: 

„Marti-nel!”. Cel din mijloc își descoperă ochii, se îndreaptă către cel pe care îl bănuiește 

că l-a strigat și-i pune ursulețul în brațe. Dacă a ghicit, schimbă rolurile între ei, dacă nu, 

trece din nou în mijloc, se leagă la ochi și asteaptă o nouă chemare a lui „Martinel”. Dacă 

acesta nu reușește să ghicească, după trei încercări, este  înlocuit cu un alt copil și jocul 

continuă. 

 Jocul „Rece, cald, frige” 

Scopul: dezvoltarea perseverenței 

Obiective operaționale: să caute jucăria ascunsă 

                                     : să respecte indicațiile primite 

Resurse didactice: o jucărie, o eșarfă 

Desfățurarea jocului: 

 Un copil este legat la ochi cu o eșarfă. Copiii stau la locurile lor în timp ce unul 

dintre ei ascunde o jucărie. 

La comanda cadrului didactic, copilul legat la ochi, își desface eșarfa și pornește 

în căutarea jucăriei ascunse. Când se apropie de jucărie, propunătorul, împreună cu grupa 
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de copii, exclamă „cald”, când e foarte aproape srtigă: „frige!”, iar dacă se depărtează, îl 

previn prin cuvântul: „rece”. Jocul se desfășoară prin îndrumarea copilului cu ajutorul 

acestor trei cuvinte, până găsește jucăria. Jocul se reia prin schimbarea copilului care 

găsește jucăria ascunsă. 

 Jocul  „Voinicii” 

Scopul: dezvoltarea forței fizice 

Obiective operaționale: să-și tragă partenerul de concurs peste linia de control 

Resurse didactice: creta, o riglă sau un bețisor mai gros 

Desfăsurarea jocului: 

Copiii sunt așezați față în față, în perechi, cu piciorul drept pe linia de control. Pe 

sol se așază în dreptul fiecărei perechi o riglă sau un bețisor mai gros. 

La semnalul dat de cadrul didactic, fiecare copil apucă rigla cu ambele mâini și 

încearcă să-și tragă partenerul peste linia de control. Cei care reușesc sunt „voinicii”. 

La organizarea jocului se va avea în vedere ca perechile să fie, pe cât posibil, cam 

de aceeași statură și cu aceeași greutate. 

 Jocul „Lupul și oile” 

Scopul: consolidarea deprinderilor de alergare 

Obiective operaționale: să alerge cât mai repede 

Resurse didactice: creta 

Desfășurarea jocului; 

În curtea grădiniței, cadrul didactic trasează traseul pe terenul de joc care este un 

dreptughi cu laturile lungi de 5-6 m, iar cele scurte de 2-3 m. În acest dreptunghi, 

reprezentând pădurea lupului va sta un copil (lupul). De o parte și alta a dreptunghiului, 

la 4-5 pași de laturile lungi, stau risipiți ceilalți jucători „oile”. 

La semnalul cadrului didactic, „oile” trebuie să traverseze pădurea „lupului” care, 

în acest timp, încearcă să prindă câteva „oi”. Cei prinși devin „lupi” și prind și ei „oile” 

rămase. Jocul continuă până ce rămâne neprins un singur jucător care va reîncepe jocul. 

De puterea educației nu se mai îndoiește nimeni. Este acum necesar ca ea să se 

adreseze tuturor, pentru ca lumea să se schimbe într-un sens pozitiv. 

Nicio descoperire nu mai poate fi făcută de un singur om și, practic, fiecare lucru 

înmagazinează inteligența și efortul mai multor indivizi și a mai multor fapte de cultură. 

Este deci firesc și realist ca azi să ne gândim la fiecare pentru a găsi soluțiile în viitorul 

tuturor. 

Este firesc să ne preocupăm de toți, pentru că fiecare este important. 

- Pentru cine? 

- Pentru toți. 

Împreună pentru o lume mai bună! 
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METODE INTERACTIVE ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ 
 

Profesor Popescu Carmen, Colegiul de Industrie Alimentară ,,Elena Doamna”, 

Galați 

 

Învăţământul special este o parte componentă a sistemului de învăţământ 

românesc şi oferă tuturor programe educaţionale potrivite nevoilor lor de dezvoltare.  

Pedagogia modernă a schimbat perspectiva generală asupra şcolii şi a funcţiei şi a 

finalităţilor acesteia, copiii fiind mai mult valorizaţi, educaţia fiind centrată pe elev. 

În ţara noastră, copiii cu dizabilităţi pot fi înscrişi în învăţământul special sau în 

învaţământul de masă. În şcolile de masă pot fi integraţi copii cu deficienţe medii, 

dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, tulburări socio-afective sau de comportament. 

  Aceşti copii au nevoie de sprijin pentru adaptare, integrare, socializare, pentru a 

nu fi marginalizaţi sau excluşi. Copiii cu cerinţe educaționale speciale, integraţi în şcolile 

de masă au nevoie de profesor de sprijin/itinerant, psiholog, consilieri şcolari, medici.  

Grupurile de lucru pot fi între 3-7 copii, coordonate de un profesor de sprijin care 

păstrează o legătură strânsă cu profesorii de la clasă, cu dirigintele clasei şi chiar cu 

părinţii copiilor. Profesorul de sprijin (împreună cu psihologul şcolii şi profesorii care 

predau la clasă) alcătuieşte programul de intervenţie personalizat, în funcţie de 

preferinţele şi de dificultăţile copilului, precizează modalităţile de lucru pentru anumite 

capitole, lecţii, propune modalităţi de lucru pe anumite secvenţe de învăţare în care copiii 

au dificultăţi, caută să dezvolte copiilor motivaţia pentru învăţare.  

Ghidul metodologic este un instrument de lucru pentru acest profesor, care 

detaliază conţinutul programei şcolare, pe care o adaptează conform nevoilor. 

Curriculumul general este simplificat pentru a putea fi parcurs de elevii cu C.E.S., iar 

strategiile didactice utilizate pentru integrarea acestor copii sunt şi ele modificate.  

Profesorul trebuie să cunoască şi să utilizeze strategii didactice care să identifice 

şi să sprijine rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă, dar să-l şi implice pe elev în 

procesul de învăţare, urmărindu-se astfel dezvoltarea gândirii şi stimularea creativităţii şi 

a interesului pentru învăţare. Nu se poate lucra diferenţiat cu elevii dacă profesorul nu 

cunoaşte foarte bine copiii, atât sub aspectul dezvoltării lor fizice, cât şi al dezvoltării 

psihice.  

În proiectarea activităţilor educative, metodele active de grup stimulează şi 

dezvoltă foarte mult învăţarea prin cooperare, facilitează comunicarea, colaborarea şi 

relaţionarea între elevi, luarea deciziei, autonomia personală, formarea opiniilor şi 

înţelegerea corectă a realităţii.  

Aplicarea metodelor activ-participative duce la o învăţare mai activă şi cu 

rezultate evidente, pregătind copiii de a fi capabili să ia decizii în rezolvarea unor situaţii 

neobişnuite.  

Dintre metodele activ-participative care se utilizează cu succes în predarea – 

învăţarea şi evaluarea noţiunilor şcolare la diferite discipline pot fi amintite: jocul 

didactic, metoda KWL „Ştiu-Vreau să ştiu-Am învăţat”, instruirea programată, metoda 

„Starbursting”, procedeul „Phillips 6-6” și altele. 

 Jocul didactic este o metodă care constă în plasarea elevilor într-o activitate ludică 

cu caracter de instruire. Învăţarea care implică jocul devine plăcută şi atrăgătoare, se face 

într-o atmosferă de bună dispoziţie şi destindere. Indiferent de tipul său, jocul didactic 

trebuie să îndeplinească anumite cerinţe:  

-să aibă precizate obiectivele pedagogice; 

- să fie raţional integrat în sistemul muncii educative; 

- să dozeze gradul de dificultate implicat (în funcţie de particularităţile de vârstă şi 

intelectuale ale copiilor); 

 -să fie dozate din punct de vedere calitativ.  
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Activităţile ludice cu valenţe instructive pot fi extrem de variate. Ele trebuie să fie 

folosite pentru a dinamiza activitatea de predare-învăţare şi pot fi îmbinate cu alte metode, 

în funcţie de particularităţile intelectuale şi de vârstă ale elevilor şi de tipul de lecţie.  

 Metoda KWL – „Know, Want to Know, Learn”/ „Ştiu-Vreau să ştiu-Am învăţat”– 

este o metodă ce activează elevii şi îi face conştienţi de procesul învăţării şi oferă elevilor 

posibilitatea de a-şi verifica nivelul cunoştinţelor. Prin acest exerciţiu se încurajează 

participarea fiecărui elev prin conştientizarea eventualelor lacune şi, prin motivarea 

acoperirii acestora, se stimulează atenţia şi gândirea.  

Etapele metodei:  

-anunţarea temei de către profesor; 

-se cere elevilor să inventarieze ideile pe care consideră că le deţin cu privire la subiectul 

ce va urma. Aceste idei vor fi notate în rubrica „ Ştiu” a tabelului; 

 -ei vor nota ideile despre care au îndoieli sau ceea ce ar dori să ştie în legătură cu tema 

respectivă. Aceste idei sunt notate în rubrica „Vreau să ştiu”; 

 -profesorul va propune apoi studierea unui text şi fixarea unor cunoştinţe, iar ideile nou 

asimilate le notează în rubrica „ Am învăţat”; 

-după rezolvarea sarcinii de lucru elevii vor folosi noţiunile înscrise în fiecare coloană 

pentru a demonstra nivelul actual al cunoştinţelor.  

 Instruirea programată se realizează cu ajutorul calculatorului, prin lecţii, teste 

interactive şi softuri educaţionale.  Softurile educaţionale trebuie să fie compatibile cu 

nevoile şi preferinţele ludice ale copiilor cu C.E.S. şi să fie centrate pe elev.  

 Metoda „Starbursting” (engl. „star” = stea; engl. „ burst” = a exploda) este o 

metodă nouă de dezvoltare a creativităţii. Scopul metodei este de a obţine cât mai multe 

întrebări şi cât mai multe conexiuni între concepte. Este o modalitate de stimulare a 

creativităţii individuale şi de grup. Organizată în grup, metoda  facilitează participarea 

întregului colectiv, stimulează crearea de întrebări la întrebări.  

Modul de procedare este simplu. Se scrie problema a cărei soluţie trebuie „descoperită” 

pe o foaie, apoi se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun punct de 

plecare îl constituie cele de tipul: Ce?, Când?, Cum?, Cum?, De ce? – unele întrebări 

ducând la altele din ce în ce mai complexe care necesită o concentrare tot mai mare.  

Am aplicat acestă metodă la disciplina „Tehnologii generale în industria 

alimentară fermentativă”, profilul „Resurse Naturale şi Protecţia Mediului”, domeniul 

pregătirii de bază „industrie alimentară”. Aplicaţiile practice s-au realizat la orele de 

laborator şi teorie specifice tehnologiei vinului cu unităţile de competenţă: vinificarea 

strugurilor, respectiv, îngrijirea şi condiţionarea vinului. 

         Etapele metodei sunt: 

-propunerea unei probleme: „Îngrijirea şi condiţionarea vinului”; 

-colectivul se poate organiza în grupuri preferenţiale- 5 grupe cu câte 4 elevi; patru elevi 

au fost observatori; 

-grupurile lucrează pentru a elabora o listă cu cât mai multe întrebări şi cât mai diverse; 

-comunicarea rezultatelor muncii de grup; 

-evidenţierea celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii în echipă. 

Interpretare:  

A fost evidenţiată grupa nr. 2, formată din 4 elevi care au formulat următoarele 

întrebări şi răspunsuri: De ce se face îngrijirea vinului?  (Îngrijirea vinului se face pentru 

a-i amplifica calitatea, a-i păstra caracterul de soi şi specificul imprimat de podgorie.) 

 Care sunt operaţiile specifice îngrijirii vinului?(Dintre îngrijirile elementare, 

devenite tradiţionale, se menţionează: păstrarea vinului în vase complet pline, pritocurile 

şi menţinerea unui conţinut eficient de dioxid de sulf liber.) 

Când se realizează îngrijirea vinului? (După desăvârşirea fermentaţiei vinul 

necesită unele îngrijiri.)  
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De ce se colmatează filtrele folosite la filtrarea vinului? (Pe măsură ce are loc 

filtrarea vinului, datorită reţinerii particulelor fine în porii stratului filtrant, creşte 

presiunea în interiorul filtrului, lucru care se constată cu ajutorul unui manometru şi scade 

secţiunea liberă a acestuia. În acest caz spunem că filtrul s-a colmatat/s-a înfundat.) 

Unde se stabilesc dozele reale de gelatină folosite la cleirea vinurilor? (În 

laborator prin microprobe s-au stabilit dozele reale de gelatină.)  

Ce se practică la toate vinurile care se casează în contact cu aerul? (Pritocul 

închis se practică la toate vinurile care se casează în contact cu aerul.)  

            Când este indicat sa se efectueze pritocul? (Indiferent de modul în care se execută: 

deschis, semideschis sau închis, pritocul este indicat să se efectueze pe timp senin şi rece, 

atmosferă calmă şi presiune barometrică ridicată.)  

          Cine cauzează apariţia spaţiului gol în vase? Scăderile de volum, datorită coborârii 

temperaturii de depozitare, iarna; degajarea dioxidului de carbon din vinul nou; pierderile, 

datorită îmbibării doagelor şi evaporarea prin porii acestora- în cazul vaselor din lemn şi, 

respectiv, evaporării pe la vrana butoaielor sau la gura de vizitare a cisternelor, precum şi 

scurgeri prin fisuri şi neetanşeităţi.) 

         Toţi elevii au participat la discuţii fiind monitorizaţi de observatori. 

 Procedeul „Phillips 6-6”: elevii clasei au fost împărţiţi  în 4 grupe de câte 6 

elevi. Fiecare grupă şi-a ales un nume şi un lider.  

Etapele procedeului sunt: 

-anunţarea temei discuţiei şi dezbaterea sa în grup; 

Profesorul anunţă tema discuţiei  „Bolile şi defectele vinurilor şi implicaţiile acestora 

asupra sănătăţii consumatorilor”. Elevii se grupează repede în subgrupe de câte 6 (care 

pot fi eterogene). Fiecare subgrup numeşte un coordonator şi un purtător de cuvânt. În 

subgrupe se schimbă, timp de 6 minute, ideile la tema propusă; 

-prezentarea de către conducătorul fiecărei grupe a concluziilor, soluţiilor la care s-a 

ajuns. 

Înainte cu 1 minut, profesorul anunţă când „a mai rămas un singur minut”.  La apelul 

lui, toată lumea revine la locurile iniţiale, încercând să-şi finalizeze ideile cu privire la 

bolile şi defectele vinurilor. După cele 6 minute, fiecare grupă, prin intermediul liderului, 

pe tabla fleep-chart, a prezentat bolile şi defectele vinurilor şi consecinţele lor asupra 

sănătăţii consumatorilor, completând cu exemple din viaţa de zi cu zi cazuri reale de 

îmbolnăviri ale organismului datorate consumului de vinuri cu boli şi defecte.  

S-a discutat despre bolile vinurilor (manifestare, agenţii microbieni, transformări 

biochimice, caracteristicile senzoriale ale vinurilor cu boala respectivă, condiţiile de 

îmbolnăvire, prevenirea şi tratamentul bolii) şi defectele acestora. Fiecare purtător de 

cuvânt a prezentat pe scurt punctele abordate în subgrupul său; 

-discutarea concluziilor şi soluţiilor cu participarea clasei de elevi pentru armonizarea 

punctelor de vedere.  De asemenea, s-au prezentat soluţii care să ducă la diminuarea 

alterării vinurilor .  

Elevii s-au folosit şi de cunoştinţele însuşite de la următoarele discipline:  

„Microbiologie”, respectiv, “Biochimie“. Sinteza rapoartelor a fost realizată de profesor 

care a făcut o clasificare a diferitelor propuneri. În timpul discuţiilor, ceilalţi participanţi 

pot trimite mesaje purtătorilor de cuvânt;  

-stabilirea de către cadrul didactic a soluţiei  optime şi argumentarea respingerii celorlalte 

variante. 

Interpretare 

Toţi elevii clasei au participat la discuţii şi s-a ajuns la concluzia subliniată de 

profesor, în final, că în timpul preparării şi conservării vinurilor  pot avea loc accidente 

microbiene, care le depreciază, iar în unele cazuri extreme devin improprii pentru 

consum. Modificarea compoziţiei chimice sub influienţa diferiţilor factori, receptarea 
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unor defecte de gust şi miros afectează calitatea vinurilor. Prin consumul acestor vinuri 

alterate se produc îmbolnăviri ale organismului uman.  

Procedeul prezintă avantajul că implică efectiv pe toţi membrii colectivului în 

analiza şi soluţionarea unor probleme, oferă fiecăruia  posibilitatea să-şi valorifice 

experienţa proprie, să-şi prezinte şi să-și argumenteze punctele de vedere şi opiniile.   

Metodele activ-participative constituie nu numai la educaţia elevului, ci şi la 

socializarea sa, ducând la o învăţare mai activă, cu rezultate pozitive. Procesul de 

integrare a copiilor cu C.E.S. în învăţământul de masă poate fi uşurat prin utilizarea de 

către profesor a unor strategii didactice care să-i dezvolte elevului abilităţi, deprinderi şi 

priceperi care să-i modifice comportamentul. 
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REMIGRAȚIA-FACTORII READAPTĂRII ȘCOLARE 
 

Profesor, Liliana Mihai-Radu 

Școala Gimnazială Nr. 28 ,,Dan Barbilian” Constanța 

 

,,Școala, o șansă echitabilă pentru fiecare copil” (UNICEF) 

          Libertatea de a circula în Europa, în lume, de a putea lucra într-o altă  țară, libertate 

de care românii au putut beneficia după decembrie 1989, reprezintă un drept cu o valoare 

mare.              Puțini dintre cei care migrau la acea vreme s-au gândit la consecințele 

acestei libertăți. 

        Organizaţia Națiunilor Unite (1998) defineşte migrantul ca „orice persoană care îşi 

schimbă ţara de rezidenţă obişnuită”.  

        Există trei motive principale pentru care oamenii migrează: ca să scape de persecuţii, 

de război, abuz sau conflict, pentru reunificarea familiei sau din motive economice. 

Migraţia contemporană este determinată în mare majoritate de un factor reprezentat de 

cererea de forţă de muncă din ţările bogate şi nivelele de venit din ţările mai sărace. 

Explicaţii macroeconomice oferă o înţelegere limitată, totuși, a acestui fenomen cu multe 

faţete care, pe de o parte oferă oportunitatea de creştere financiară, de schimb cultural, de 

dezvoltare a limbajului şi a unor abilități și, totuși, pe de altă parte, este adesea un proces 

de pierdere, de mutare, înstrăinare și separare de familie. Astfel că o atenție insuficientă 

a fost acordată dimensiunilor sociale ale migrației, mai ales cu privire la situația copiilor; 

copiii și adolescenții sunt cei mai afectați de impactul acestui fenomen. Puține studii 

explorează opiniile și experiențele de migrație din perspectiva copiilor sau ce concecințe 

are o migrație nereușită. Reîntoarecea în țară a familiilor migrante crează fenomenul de 

remigrație, de readaptare economică, socială, culturală și educațională. 

         Lucrarea ,,Remigrația-factorii readaptării școlare” își propune să menționeze câteva 

considerații despre fenomenul ,,remigrație” la nivelul sistemului educațional românesc,   

suportul educațional pe care copiii remigranți îl primesc pentru a se readapta atunci când 

revin în comunitatea de origine. Sunt prezentate câteva fundamentări pedagogice, 

legislative, precum și concluzii ale unui studiu de caz, al unei eleve care s-a întors recent 

din Germania. 

           Remigraţia este acea etapă din procesul migratoriu care cuprinde luarea deciziei 

de a remigra şi integrarea propriu-zisă în ţara de origine. Astfel, remigrarea desemnează 

întoarcerea migrantului în ţara sa de origine. Aceasta poate fi influenţată de realizările 

atinse sau de eşecurile întâmpinate în ţara în care a locuit într-o anumită perioadă de timp. 

         Este mai accentuată în ţările cu comunităţi româneşti puternice, ţări în care şi 

emigrarea a avut o pondere mai ridicată. Deoarece remigrarea presupune o schimbare 

majoră în viaţa copilului pe plan social, şcolar şi religios, acest lucru duce la apariţia unor 

efecte negative asupra diferitelor dimensiuni ale personalităţii copilului remigrant, efecte 

care pot apărea imediat sau după o anumită perioadă. Timpul petrecut în străinătate 

variază dar, pentru aproape jumătate dintre copii, este mai mare de trei ani. Aceasta poate 

implica un risc în ceea ce privește readaptarea copiilor la viaţa din România. Perioada de 

timp petrecută în străinătate are o influență negativă asupra stării afective generale a 

copiilor remigrați. Specialiştii implicaţi în integrarea copilului remigrant, revenirea la 

starea inițială a acestuia,  de dinaintea migrării, şi care vor interacţiona cu acesta (asistent 

social, consilier şcolar, profesor) se vor afla în situaţia de a realiza o evaluare iniţială şi, 

implicit, de a monitoriza evoluţia acestuia, atunci când se constată existenţa unei situaţii 

de risc. Din perspectiva factorilor de reziliență, percepția copilului este că succesul său, 

în ceea ce privește readaptarea, este datorat în special: 

1. factorilor individuali (cunoaşterea vieţii din România, încrederea în sine, abilitatea de 

a cere ajutorul, curajul, capacitatea de a lua decizii singur, responsabilitatea și norocul); 
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2. factorilor familiali (grija şi ajutorul oferit de familie, inclusiv de familia lărgită); 

3. factorilor comunitari (colegi, profesori, vecini). 

       Readaptarea copiilor în România, după o perioadă de migraţie în străinătate, poate fi 

caracterizată din punct de vedere statistic în modul următor:  

 problemele de readaptare şi reintegrare socială sunt recunoscute explicit de 

aproximativ 10% dintre copiii reîntorşi în România, restul copiilor investigați 

consideră că s-au învăţat din nou cu spaţiul social, școlar şi cultural românesc;  

  pentru majoritatea copiilor, starea afectivă generală consecutivă remigrației este 

una preponderent pozitivă; totuși, pentru 16%-17% dintre copiii investigați, 

readaptarea este asociată cu stări afective negative moderate sau accentuate 

(rușine, tristețe, teamă, sentiment de abandon, furie), recunoscute ca atare de către 

aceștia;  

  Între 10% şi 15% dintre copiii care se întorc în România prezintă un risc 

semnificativ de a dezvolta o anumită tulburare specifică din sfera prosocială: 

dificultăți emoţionale, comportamentale, de atenţie sau relaţionale. Aceşti copii 

necesită o atenţie deosebită din partea familiei, dar și asistență psihosocială şi 

sprijin specializat pentru readaptarea școlară;  

  Între 10%-15% dintre copiii care se întorc în România prezintă un risc major de 

a dezvolta o tulburare specifică dintre cele menţionate anterior. Evoluţia 

ulterioară şi adaptarea lor la cerinţele sociale şi şcolare pot fi în mare măsură 

compromise în lipsa unei intervenţii de specialitate care să menţină dezvoltarea 

lor în limitele normalităţii;  

  Peste 6.000 de copii remigraţi prezintă dificultăţi de readaptare şi probleme de 

natură psihologică şi emoţională care vor afecta dezvoltarea lor ulterioară. 

Aceştia necesită intervenţii de specialitate care să faciliteze readaptarea lor 

socială şi şcolară, inclusiv realizarea unor schimbări atitudinale şi 

comportamentale;     

     Așa cum se poate observa, mulți copii depun un efort considerabil după 

întoarcerea acasă împreună cu familia și au nevoie de atenţie deosebită din partea 

familiei, dar și asistență psihosocială şi sprijin specializat pentru readaptarea 

școlară. 

       Din punct de vedere statistic, riscurile semnificative asociate cu neadaptarea, ca 

urmare a remigrării, apar mai ales la:  

 copiii care nu au fost consultaţi în privinţa plecării în străinătate;  

 copiii care nu au fost consultaţi în privinţa revenirii în România;  

  copiii care au refuzat să revină în România;  

 copiii care au stat în străinătate mai mult de 3 ani;  

  copiii care îşi doresc să se reîntoarcă în străinătate;  

  copiii care recunosc că nu s-au readaptat social şi şcolar în România;  

  copiii care revin în România după o experienţă într-o ţară în care comunităţile 

româneşti sunt puţin dezvoltate.  

Dacă am face un portret al copilului remigrat, am putea nota următoarele 

caracteristici: 

 cunoscător al unei limbi străine;  

 familiarizat cu un alt stil de viaţă şi nostalgic după acesta;  

 apreciat în străinătate pentru performanţe şi bagaj de cunoştinţe şcolare;  

  cu un grad de anxietate mediu sau ridicat; 

 temător;  

 ezitant în relaţiile cu adulţii, dar şi cu covârstnicii; 

  fără o preocupare constantă de relaţionare socială şi implicare în grupurile de 

covârstnici; 

  cu încredere scăzută în forţele proprii;  
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 cu nivel de aspiraţie scăzut, inclusiv în ceea ce priveşte performanţa şcolară;  

 care în mare parte din cazuri repetă cel puţin o clasă absolvită în străinătate, fără 

să înţeleagă de ce se întâmplă acest lucru.    

 Factorii de decizie în alegerea corectă a nivelului de integrare școlară a elevului  

           Ministerul Educației, împreună cu organismele competente, fac eforturi pentru a 

realiza alegerile adecvate în ceea ce privește nivelul de integrare școlară a elevilor 

remigrați.   

           Acestea s-au materializat într-un set de măsuri concrete destinate reintegrării în    

învăţământul românesc a elevilor români reveniţi în ţară, printre care se numără: 

 un program de informare publică cu privire la fenomenul remigraţiei 

copiilor; 

 consiliere psihologică, atât pentru părinţi, cât şi pentru elevi; 

 cursuri intensive de limba română pentru elevii reveniţi în ţară şi cursuri 

de formare metodică pentru profesori.  

          Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învățământ din altă țară pot dobândi 

calitatea de elev în România numai după echivalarea de către Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării a studiilor urmate în străinătate şi după susţinerea examenelor de diferenţe, în 

perioada stabilită de directorul unităţii de învăţământ de stat sau particular.   

           Elevii din învăţământul obligatoriu vor fi evaluaţi la o unitate de învăţământ 

nominalizată de Inspectoratul Școlar, după care se stabileşte clasa în care pot fi înscrişi, 

potrivit rezultatelor evaluării şi vârstei.         

           Examenele de diferenţe şi clarificarea situaţiei şcolare au loc în cel mult 60 de zile 

de la data înapoierii în ţară. Până la promovarea examenelor de diferenţe, elevii pot audia 

cursurile, fără a fi înscrişi în catalog. După promovarea tuturor examenelor de diferenţă, 

elevul este înscris în clasa pentru care a susţinut examenele. Dacă elevul nu promovează 

cel puţin două examene de diferenţă, acesta este evaluat pentru o clasă inferioară.  

         Dacă elevul nu promovează un singur examen de diferenţă, se acordă o singură 

reexaminare. În cazul în care nu promovează nici la reexaminare, elevul este evaluat 

pentru o clasă inferioară. Pentru copiii care nu cunosc limba română, înscrierea în 

învăţământul românesc se face conform reglementărilor Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării.  

       Conform celui mai recent Regulament de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, art. 207 (10), (11) și (12), Inspectoratele Școlare vor constitui 

comisii de evaluare formate din cadre didactice și un inspector școlar în vederea 

examinării elevilor remigrați. Această examinare se va face pe baza programelor pentru 

clasele parcurse și neechivalate de CNRED (Centrul Naţional de Recunoaştere şi 

Echivalare a Diplomelor), la toate disciplinele de studiu din planul cadru, în vederea 

încheierii situației școlare. Elevul va fi înscris în clasa următoare ultimei clase promovate.   

          

 Factorii readaptării școlare/ Rolul serviciilor de asistenţă educaţională şi 

psihosocială  
           Dimensiunea fenomenului remigraţiei copiilor şi consecinţele acestuia justifică 

intervenţii specific, atât din partea părinţilor, familiei şi mediului social al copilului, cât 

şi din partea instituţiilor statului şi a serviciilor sociale. Remigrarea în România poate 

produce efecte pe termen lung asupra diferitelor dimensiuni ale personalităţii copilului 

remigrat.  

           Serviciile destinate protecţiei copilului şi familiei, publice sau private, ar trebui să 

aibă în vedere elaborarea şi furnizarea de programe de educaţie parentală în privinţa 

prevenirii şi intervenţiei în cazuri de dificultăţi de readaptare a copilului revenit în 

România, folosind îndeosebi metode de stimulare a procesului de reziliență. Profesioniştii 

din instituţiile publice ar trebui să intervină doar acolo unde este necesar un nivel de 

competenţă care nu poate fi atins de către părinţi. Serviciile publice de asistenţă socială, 
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precum şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului trebuie să 

întocmească un raport de evaluare iniţială (REI) pentru fiecare copil identificat. 

       În conformitate cu Ordinul de Ministru nr. 5638/ 2020, dosarele pentru echivalarea 

perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie care 

organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare 

unui sistem educaţional din altă ţară, sunt primite şi evaluate de către inspectoratele 

şcolare. 

       Profesorii, consilierul şcolar sau asistentul social care relaţionează cu copilul 

remigrat se vor afla în situaţia de a realiza o evaluare iniţială şi de a monitoriza evoluţia 

copilului. Readaptarea la un nou sistem social şi educaţional este un proces cu o 

temporalitate mai largă. 

       Reintegrarea în sistemul de învăţământ din ţara de origine îl pune pe copilul remigrat 

în contact cu specialişti care pot ajuta la adaptarea școlară.          

      Ca tendinţă generală, întoarcerea în România este percepută de copii ca o remigraţie 

a întregii familii, cauzată în principal de inadaptarea în străinătate (inadaptare şcolară, 

socială sau culturală) sau de problemele financiare, confirmând astfel capacitatea 

copilului de a surprinde adecvat motivaţia deciziei de revenire în ţară. ,,Totuşi, trebuie să 

avem în vedere că aproximativ ¾ din cazurile de remigraţie sunt datorate deciziei 

parentale de a remigra sau problemelor financiare întâmpinate în străinătate, deci situaţii 

în care voinţa copilului şi dorinţa lui de a rămâne în străinătate sau de a se întoarce acasă 

nu au fost hotărâtoare.”  

          Reintegrarea în sistemul de învăţământ din ţara de origine îl pune pe copilul 

remigrant în contact cu specialişti care pot diagnostica şi preîntâmpina apariţia sau 

agravarea simptomelor anterior expuse.  

          Soluţia pe care o propun este realizarea unei testări socioemoţionale în momentul 

în care copilul este (re)integrat în sistemul de învăţământ. Pentru eficienţă, strategia de 

testare este  natură selectivă, accentul fiind asupra unui copil sau a unui grup de copii 

aflaţi în situaţie de risc din perspectiva stării generale de bine.  

        Realizarea unui proces de screening în şcoală necesită o doză de flexibilitate la nivel 

instituţional, un timp special dedicat acestei proceduri, o locaţie, acordul părintelui sau al 

tutorelui, precum şi instrumente adecvate spaţiului şcolii. 

            Ca professor, am observat că reintegrarea şcolară a copiilor remigranţi implică 

următoarele etape:  

 reînscrierea în sistemul de învăţământ; 

 reintegrarea propriu zisă a copilului în mediul şcolar. 

           În vederea facilitării procesului de echivalare a studiilor, se impune dezvoltarea de 

mecanisme actualizate, dacă permit îndeplinirea într-un termen mai scurt a formalităţilor. 

Astfel, părinţii ar putea să-şi canalizeze energia şi acţiunile pe integrarea socială a 

copilului, atât în mediul şcolar, cât şi în exteriorul acestuia, sau pe creşterea 

performanţelor şcolare. 

   Studiu de caz 

Numele și prenumele copilului/elevului M.G.  

Data și locul nașterii 20.03.2012, Constanța  

Clasa a II a C   

Traseu educațional: Clasa pregătitore, Clasa I –Germania 

Beneficiază de servicii educaționale în Germania, nu cunosc rezultatele 

educaționale de acolo. 

Prezentarea cazului : M.G., 7 ani, clasa a II-a: 

 eleva  s-a întors din Germania împreună cu familia; 

  părinții solicită înscrierea la școală; (art.136, ROFUIP); 

 frecventează cursurile la clasa a II-a, ca audient  (art.136, (2) ROFUIP); 

 în urma evaluării efectuate și a echivalării,  eleva este înscrisă în catalog; 

https://cnred.edu.ro/sites/default/files/Cadru%20normativ/OM-5638-2020.pdf
https://cnred.edu.ro/ro/inspectorate-scolare
https://cnred.edu.ro/ro/inspectorate-scolare
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 eleva înregistrează rezultate slabe la evaluarea inițială, atingând cu greu 

standardele minimale de performanţă, mai ales la matematică;  

    Istoricul reintegrării elevei 

           După înscrierea elevei în școală, și Evaluarea inițială, elevei i-am întocmit un 

Program de intevenție personalizat. 

    Perioada de implementare a programului: anul şcolar 2020-2021 

    Domeniile vizate: Comunicare în limba română  

                                   Matematică și explorarea mediului 

   Nivel constatat la evaluările iniţiale: 

   Comunicare în limba română: 

 recunoșterea unor litere de tipar; 

 nu deține otrientarea în spațiu; 

 nu cunoaște literele de mână; 

  nu scrie  după dictare; 

     Matematică și explorarea mediului: 

 citește și scrie numerele naturale în concentrul 0- 10; 

  dificultăţi în citirea și scrierea numerelor formate din zeci și unități; 

 întâmpină dificultăți în raportarea numărului la cantitate și„ invers, pentru 

numerele din concentrul 10-100; 

 realizează adunări şi scăderi în concentrul 0- 10, fără trecere peste ordin, cu 

material concret, cu sprijin; 

        Comunicare în limba germană: 

 din comunicările purtate cu doamna profesor de Comunicare în limba germană, 

eleva M.G. deține numeroase noțiuni de vocabular în limba germană. 

   Comportamentul: 

 vorbeşte în clasă doar  atunci când i se adresează în mod direct o întrebare; 

  răspunde cu o voce sigură, privește în ochi profesorii când i se cere să răspundă 

oral, în faţa colegilor; 

 este prietenoasă, în pauze comunică cu elevii; 

 când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată activitatea; 

   Analiza datelor 
 adaptarea lui M. G. la şcoală este în strânsă legătură cu frecventarea cursurilor și 

rezolvarea temelor; 

  opoziția familiei vis a vis de  înscrierea elevei în cadrul programului „Școală după 

școală” 

 problemele copilului după înscriere apar în legătură cu neefectuarea temelor de la 

şcoală, inconsecvența susținerii  elevei de către familie în procesul de învățare; 

 

 

Obiective pe termen lung: 
1.     M.G. va frecventa regulat toate orele. 

2.     La şcoală va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi 

colegii. 

3.     Activităţile scrise vor fi rezolvate temeinic.  

Obiective pe termen scurt: 
1. Să stabilească relaţii de prietenie şi colegialitate  cu colegii de clasă, să 

participe la activităţi în grup; 

2. Să comunice deschis cu persoanele cu care relaţionează; 

Domeniul:  

Achiziţii şcolare 

 Să scrie corect  alfabetul limbii române; 

 Să scrie silabe, cuvinte  propoziţii şi texte după dictare; 
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  Să înveţe  să folosească semnele de punctuaţie ; 

  Să citească cursiv şi cu intonaţie  texte; 

 Să compună texte scurte cu ajutorul unor cuvinte de sprijin; 

  Să comunice liber pe teme diverse; 

 Să rezolve corect probleme simple şi compuse  pe baza  planului de rezolvare al 

acestora (cu material intuitiv); 

Metode şi strategii: 
  Tratarea diferențiată. 

 Conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu ea. 

  O strânsă legătură cu familia, astfel încât prezenţa sa la şcoală să fie de aproape 

100%; 

  Alfabetizarea  elevei, M.G.. 

 I se va da ocazia să-şi măreasacă încrederea în sine şi să-şi îmbunătăţească 

aptitudinile în situaţiile în care interacţionează cu grupul de elevi (clasa), prin 

responsabilizarea sa. 

  Se va cere ajutorul consilierului școlar. 

Aplicarea Programului de intervenție personalizat: 

Domeniul: Socializare 

     Eleva va fi antrenată în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi 

recreative, cu respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale. 

     În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu 

revizuiri şi adaptări). 

     Astfel, se vor aplica: dictări, transcrieri, copieri, exerciţii diverse de scriere, exerciţii 

de citire, etc. 

     Pentru partea de matematică, problemele simple şi compuse ce se vor rezolva vor 

avea suport intuitiv, pentru a se uşura înţelegerea acestora. 

       I se va explica, ori de câte ori este nevoie, ce are de făcut. Se va avea permanent în 

vedere sporirea motivaţiei acesteia pentru învăţare prin încurajări şi laude. 

       În ceea ce priveşte socializarea se vor aplica metode ca: joc de rol, metode de 

autocunoaştere şi intercunoaştere, dezbateri astfel încât ca eleva să înţeleagă care sunt 

„secretele” unei bune relaţionări cu cei din jur şi că, în mare parte, de ea depinde 

comportamentul colegilor în ceea ce o priveşte.  

     Eleva va fi  susținută de cadrul  didactic și colegi, în fiecare zi să găsească răspunsul 

corect  sarcinilor de lucru.  Rolul jucat de carul didactic  va scădea, în funcţie de progresul 

înregistrat de elevă, astfel încât să-i permită să participe sau să răspundă solicitărilor din 

clasă. Eleva va fi conştientă că răspunsurile corecte date în faţa colegilor reprezintă un 

progres al achizițiilor în plan cognitiv, motric. 

Sarcini scrise   

   Va crește ponderea notiţelor pe care le ia în clasă.  Se va face o evaluare orală a 

materiei, după fiecare unitate de învăţare, înaintea unei evaluări sumative, scrise. 

Aptitudini sociale 
         În timpul activităţilor de grup, M.G. va avea ca sarcină să dirijeze sau să coordoneze 

planul de acţiune după o consultare cu învăţătoarea (care trebuie să spună ce să spună şi 

ce să facă în rolul respectiv). 

Şedinte de consiliere 
        Părinții nu participă la ședințe de consiliere, nici la ședințele cu părinții. S-a recurs 

la comunicarea cu părinții, pentru îndrumări, când eleva termină programul școlar. 

                 Evaluarea 
       Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se observă progrese la clasă. 

       Numărul mărit de activităţi scrise din clasă a determinat progresul elevei. După 

primul semestru, eleva este alfabetizată, întâmpină dificultăți în scrierea grupurilor de 

litere. Uneori absentează. 
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       Rezolvarea de probleme 

      Randamentul lui M.G la învăţătură a crescut, dar s-a impus şi în continuare sprijin și 

program de lucru  diferențiat. Întâmpină dificultăți la înmulțire și împărțire. Mama nu este  

de acord să participe la Programul de recuperare ”Școală după școală”, deși acest lucru 

se impune. 

         Concluzii 
       Lacunele elevei sunt mai puțin numeroase, urmăresc asigurarea unei baze 

instrumentale care influenţează fundamental evoluţia ulterioară a acesteia pe parcursul 

școlar. 

        Nemplicarea activă a părinţilor sau a altor specialiști determină progresul cu pași 

mici.  

        Din experiența proprie, școala on-line a îngreunat achizițiile școlare ale elevei.  

        Totuși, eleva a avut un traseu şcolar impresionant, recuperând pe parcursul clasei a 

II – a o mare parte din competențele aferente clasei I. 

        Primește mereu indicații clare de lucru, lucrează cu sprijin permanent și necesită 

supraveghere.  
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ȘI SPECIFICUL EI 
 

Prof.  înv. preșcolar Rusu Mariana 

Prof. înv. preșcolar Cerdac Oana 

Grădinița ,,Nicolae Romanescu”, Melinești, jud. Dolj 

 

,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini, în cea mai mare 

măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă 

îndrepte spre fericire. Educă-mă , te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” 

(Din ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole) 

        

      Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil 

cu dizabilităţi. Toţi copiii au dreptul la educaţie, în funcţie de nevoile lor. Educaţia 

incluzivă are ca principiu fundamental un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi, care 

constituie un deziderat şi o realitate ce câștigă adepți și se concretizează în experiențe și 

bune practici de integrare/ incluziune. 

       Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi 

îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, 

din ce în ce mai mulți copii care provin din medii defavorizate urmează grădinițele, 

școlile primare sau gimnaziale. În cele mai multe țări se stipulează prin lege că toți copiii 

trebuie să beneficieze de educație.  

       Grupul Român pentru Educație Incluzivă (GREI) are ca obiectiv general 

conectarea României la eforturile internaționale în realizarea educației incluzive, 

susținerea și dezvoltarea modelului românesc și promovarea acestuia la nivel național și 

european. Principiile pe care GREI le promovează sunt simple, clare și de maximă 

generalitate: 

- fiecare copil este unic și valoros în cadrul sistemului de educație; 

- fiecare copil poate învăța; 

- politicile școlare sunt cele care trebuie să încurajeze mai curând ideea de școală pentru 

copil, decât cea de copil pentru școală; 

- încurajează dezvoltarea și susținerea serviciilor de sprijin în școală, pentru a oferi 

oportunități de dezvoltare tuturor elevilor, dar și pentru a forma și sprijini profesorii; 

- susțin parteneriatul educațional dintre profesori, părinți, elevi, alături de toți 

profesioniștii care dau valoare adăugată actului educațional; educație incluzivă înseamnă 

sprijin și educație pentru toți, grijă și atenție pentru fiecare. 

       În acest sens, integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor 

cu nevoi speciale (aflate în dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, 

psihocomportamentală, senzorială), printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, 

socială, pedagogică. În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru 

găsirea căilor și mijloacelor optime de intervenție educativă, încă de la vârstele mici, 

asupra unei categorii cât mai largi de populație infantilă. Astfel, conștiința copiilor, de la 

cea mai fragedă vârstă, trebuie formată și dezvoltată, învățându-i pe aceștia că primirea 

copiilor ,,diferiți”, alături de toți ceilalți, trebuie făcută nu de dragul lor și nu din milă 

pentru ei, ci pentru dreptul fiecărui individ de a participa la acțiuni comune pentru 

dezvoltarea lui ulterioară, pentru a contribui și el la dezvoltarea comunității în care 

trăiește. 

       Argumentul acestui referat este tocmai ideea că incluziunea poate și este mai 

mult decât un discurs demagogic, declarativ; ea poate fi pusă în practică prin tehnici 

concrete de predare și adaptare curriculară individualizată, prin formarea și dezvoltarea 

conștiinței tuturor copiilor pentru accepțiunea diversitară de orice tip. Grădinița are ca 

scop crearea unui program coerent și coordonat de incluziune a copiilor preșcolari cu 

diferite dizabilități, de alte etnii, proveniență socială etc. și pregătirea celorlalți copii în 
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vederea acceptării acestora alături de ei, fără diferențe de manifestare comportamentală 

sau verbală. De asemenea, se impune și implementarea unor strategii coerente de 

dezvoltare a conștiinței și a comportamentelor copiilor în spiritul toleranței şi 

nediscriminării, a acceptării de șanse egale pentru toți copiii. 

       Integrarea/ incluziunea poate fi susținută de existența unui cadru legislativ 

flexibil și realist, de interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masă și 

din școala specială, de acceptul și susținerea părinților copiilor integrați, de implicarea 

întregii societăți civile, dar și de nivelul de relații ce se formează și se dezvoltă la nivelul 

clasei integratoare care se bazează pe toleranță și respect față de copilul cu probleme. 

Grădinița care îi receptează în colectivitatea sa pe copiii defavorizați și își determină 

intern ,,direct și indirect” atitudinea față de aceștia, este alcătuită din: educatoare, părinți, 

copii, iar la nivel extern, societatea cu numeroase instituții și diverși factori media. O 

condiție esențială pentru reușita acestor acțiuni comune ale celor trei factori activi din 

grădiniță este existența unor relații de înțelegere, constructive care se realizează prin 

atitudini deschise, prin disponibilitate, printr-un ,,pozitivism” specific ce se cimentează 

cu voință și convingere. 

       Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupă 

în scopul înțelegerii acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de 

necesitățile copiilor. Grupa în care va fi integrat copilul cu cerințe educa’ionale speciale 

va trebui să primească informații într-o manieră corectă și pozitivă despre acesta. Este 

foarte importantă sensibilizarea copiilor și pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor 

un coleg cu dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea și aplicarea unor 

jocuri care permit stimularea unor deficienţe (motorie, vizuală, auditivă), ceea ce 

determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi: prin povestiri, texte 

literare, prin discuţii, vizitarea/ vizita unor persoane cu deficienţe. 

       Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educaționale speciale, atitudinea faţă de 

el trebuie să păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu 

ceilalţi copii din grupă. De aceea trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească 

limite similare în învăţare ca şi pentru ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume 

rolul de moderator, să promoveze contactul direct între copiii din grupă şi să direcţioneze 

întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe educaționale speciale. 

        De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie 

pe aceştia, dându-le încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile 

întreprinse, evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea 

cărora trebuie implicate şi familiile copiilor. Copiii cu cerinţe educaționale speciale 

integraţi în programul grădiniţei trebuie să dispună de o bună colaborare între educatoare, 

părinţi, psihologi şi profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri în educaţie, pentru că deţin 

cele mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între părinţi şi grădiniţă 

presupune informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la conţinuturile şi 

metodele didactice, dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la expoziţii, excursii, 

serbări, vizite, etc., în care sunt implicaţi proprii lor copii. 

       Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educaționale speciale 

este necesară şi benefică, ea furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii 

preşcolarului, precum şi date despre contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii 

informează grădiniţa şi despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi (fobii, 

neplăceri, stimuli negativi, atitudini care determină inhibarea / izolarea copiilor). 

Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru 

reuşita participării la programul instructiv- educativ al grădiniţei. La orice copil, în mod 

particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu 

grădiniţa este, cel mai adesea, proporţional cu rezultatele obţinute de aceştia. De aceea, 

putem afirma că familia este primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare. 
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      Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să 

facă faţă greutăţilor cu care acestea se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea 

acestora au un rol important în integrarea în grădiniţă a copiilor cu afecţiuni de natură 

psihică, emoţională ori de altă natură. Rezultatele muncii pentru promovarea incluziunii, 

atât directe cât şi indirecte, faţă de partenerii educaţionali, părinţi, apar după intervale 

mari de timp şi sunt efectul unui exerciţiu asiduu, susţinut. Centrarea atenţiei 

educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizaţie atins de o 

anumită societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule de solidaritate umană, fapt 

ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră. 

       Grădiniţa este incluzivă printr-un curriculum flexibil şi deschis, ce permite 

adaptări succesive. Nu copilul urmează curriculumul, ci acesta este un instrument menit 

să sprijine dezvoltarea lui, se adaptează nevoilor şi particularităţilor acestuia. Când 

spunem ,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul la copiii cu CES, ci la 

fiecare copil în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare şi, la un moment 

dat, poate avea nevoie de anumite condiții speciale în ceea ce priveşte educaţia. Există, 

de asemenea, şi anumite situaţii de risc, în care educatoarea trebuie să cunoască trăirile 

şi comportamentele copilului, pentru a-l sprijini. Riscurile pot apărea din mediul socio-

cultural din care acesta face parte, din relaţiile de familie care îi determină existenţa 

zilnică, precum şi din modul de dezvoltare, din modelele formale educaţionale ce pot 

exercita un stres deosebit asupra copilului care nu corespunde ,,normalităţii” cu care ne-

am obişnuit. 

O planificare nu poate porni aşa, tradiţional, ca altă dată, de la conţinuturi, ci de la 

personalităţile copiilor, de la caracteristicile şi particularităţile individuale. Pe de altă 

parte, grădiniţa, ca instituţie, nu poate face faţă singură cerinţelor multiple ale unui 

program eficient de educaţie. Este nevoie de un parteneriat între grădiniţă- familie- 

comunitate, de o construcţie comună în folosul copilului, fără prejudecăţi, bazată pe 

respect reciproc, acceptare, toleranţă, indiferent de situaţia economică, socială sau 

educaţională a părinţilor.  Educatoarea, la rândul ei, trebuie să răspundă diversităţii şi 

unicităţii fiecărui copil, să-şi orienteze pozitiv atitudinea, limbajul şi metodele 

pedagogice. Copilul preşcolar se află într-un proces de formare în care fiecare gest, 

fiecare cuvânt, fiecare privire din partea adulţilor care îl înconjoară poate să îi influenţeze 

imaginea de sine. Este foarte importantă atitudinea educatoarei la acţiunile copilului, 

apelativele, aprecierea pozitivă sau negativă, pentru a-i da copilului încredere în forţele 

proprii. 

Pentru a evalua copilul, educatoarea trebuie să aibă în vedere competenţele şi 

capacităţile educaţionale ale fiecărui copil şi să identifice: 

•     cum este fiecare; 

•     ce ştie fiecare; 

•     ce face fiecare; 

•     cum cooperează cu ceilalţi. 

       În concluzie, pentru abordarea unei educaţii incluzive în grădiniţă, educatoarea 

trebuie să respecte următorii paşi: 

- să elaboreze un plan de dezvoltare a grădiniţei în care să se precizeze concret 

parteneriatul cu familia şi comunitatea; 

- să fie pregătit întregul personal al grădiniţei pentru a primi toţi copiii, fără discriminări; 

- să asigure un climat primitor şi deschis prin organizarea mediului educaţional cât mai 

eficient şi stimulator; 

- să aibă discuţii, în prealabil, cu copiii pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, 

a colabora şi a lucra împreună; 

- să asigure un curriculum flexibil şi deschis la care să aibă acces şi părinţii; 

- să evalueze fiecare copil prin observaţie directă şi indirectă pentru a asigura participarea 

lui adecvată la activităţile curriculare; 
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- să asigure accesul tuturor copiilor la programul grădiniţei, dar şi la modificările şi 

adaptările acestuia; 

- să asigure participarea tuturor familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor; 

- să evalueze permanent şi, periodic, progresele pe care le fac toţi copiii, nu numai din 

punctul de vedere al achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, cooperării şi 

colaborării, al dezvoltării imaginii de sine şi încrederii în forţele proprii; 

- să elaboreze planuri individualizate, personalizate pentru copiii care au nevoie de sprijin 

în anumite componente ale dezvoltării şi la anumite momente; 

- să ajusteze permanent curriculumul pentru a-l adapta la nevoile educative ale copiilor; 

- să realizeze un permanent schimb de idei, experienţe şi soluţii cu celelalte colege, din 

grădiniţă sau din alte instituţii, precum şi cu familiile copiilor. 

 
Bibliografie: 
- Vrăşmaş, Ecaterina, 1999, ,,Educaţia copilului preşcolar”, Editura ProHumanitas, Bucureşti 

- Vrăşmaş, Ecaterina, 2004, ,,Introducere în educaţia cerinţelor speciale”, Editura Credis, 

Bucureşti 

 

                                         

  



73 

 

EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 
Prof. Stanciu Aurelia-Gheorghiţa 

Grădiniţa ,,Nicolae Romanescu” Craiova 

 

  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 învaţamânt a tuturor copiilor din cadrul unei 

comunităţi.  

 În cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară –SNAC am desfăşurat 

diferite genuri de acţiuni cu copiii de la Școala Specială ,,Sf. Vasile” dorind să incurajăm 

copiii din unitatea de masă, în sensul însuşirii şi îmbunătăţirii abilităţilor privind iniţiativa 

faţă de copiii cu deficienţe. Preşcolarii de la grădiniţa noastră au prezentat copiilor cu 

deficienţe dansuri şi cântece şi am făcut donaţii prin acţiunea de voluntariat ,,Împărţim 

veselia Crăciunului”, ,,De la suflet la suflet”, ,,Dăruim din inimă”.   

 Educaţia incluzivă înseamnă a oferi sprijin individualizat după nevoile copilului. 

Prin educaţia incluzivă oferim suport copiilor cu dificultăţi de învăţare, îi acceptăm 

indiferent de originea lor socială, de tulburările pe care le prezintă. În grupa unde sunt 

copii cu CES cadrul didactic ar trebui întodeauna să fie însoţit de pedagog, eventual 

psiholog, logoped. 

Mulţi educatori au înţeles cât de importantă este intervenţia educativă pentru 

copilul cu cerinţe educaţionale speciale şi nu privesc acest lucru ca pe o povară, ci ca pe 

o provocare. Văd cum, prin eforturi comune: copil – educator – copii – părinte – părinţi, 

se înregistrează un progres în dezvoltarea socioemoţională a copilului respectiv, un pas 

pentru a se integra în comunitate. Obiectivele incluziunii în educaţia preşcolară presupun 

dezvoltare şi aplicarea unor strategii educaţionale care să promoveze conştientizarea şi 

formarea la copii a unor comportamente în direcţia toleranţei şi nondiscriminării, 

acceptării copiilor cu CES: copii cu dizabilităţi, copii supradotaţi, copii de diferite etnii, 

copii cu boli cronice, copii cu situaţie socio-economică precară etc. Educaţia incluzivă 

este corelată cu nevoile speciale ale copiilor cu dizabilităti variate sau cerinţe educaționale 

speciale şi obţinerea progreselor specifice. Incluziunea se discută în termeni de politici 

educaţionale dar, în acelaşi timp, este o provocare, pentru dezvoltarea copiilor  ca cetăţeni 

activi. Dacă nu sunt respectate , exprimate şi încurajate să se dezvolte, diferenţele dintre 

copii într-un grup cauzează probleme, de exemplu: agresivitate, violență, neglijare etc. În 

consecinţă, incluziunea solicită atenţie asupra diferenţelor dintre copii, dar și adaptarea 

grădiniţei la aceste diferenţe. În procesul de incluziune se pune accent pe necesitatea 

grădiniţei de a-şi schimba principiile de acţiune şi modalităţile de abordare, în funcţie de 

nevoile copiilor. 

Valorizarea unui mediu incluziv este utilă pentru toți copiii, dacă educatorii 

îmbunătăţesc practicile de organizare a activităţilor şi folosesc diversitatea în clasă ca o 

resursă și, ca o oportunitate echitabilă de învăţare. 

Grădiniţa incluzivă este benefică pentru toti actorii responsabili de educaţie, dar 

în special pentru copii. De exemplu, copiii învaţă socializarea prin comunicarea și 

interacţiunea cu ceilalţi colegi de grupă. Copiii leagă prietenii prin aceste contacte, află 

despre interesele și preferinţele pentru anumite activităţi (de exemplu: unii copii 

desenează, pictează, alţii încep să cânte la un instrument, alţii sunt ,,povestitori”, altora le 

place să creeze colaje, să vizioneze desene animate, să inventeze poezii, iar alţii sunt 

,,campioni” la practicarea unui sport sau le place să observe natura etc.), se cunosc, iar 

bunele relaţii, starea de bine dintre ei, reprezintă o condiţie facilitatoare pentru învăţare şi 

dezvoltare. 
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ÎNVĂȚĂ DIN POVEȘTI 

 
 

Prof. psihopedagog – Veronica Neguţu  

Inspectoratul Școlar Județean Constanța – CȘEI „Albatros” Constanța 

 

 

O poveste socială este  un tip de intervenţie prin intermediul căreia se predau 

copiilor cu tulburări din spectrul autist (TSA) şi ADHD conştiinţa de sine, tehnici de 

autocalmare precum şi abilităţi de management comportamental.   

Ideea  poveştilor sociale a fost dezvoltată de către Carol Gray (1991) ca o 

modalitate de a furniza informaţii concrete care să ajute la îmbunătăţirea "abilităţilor 

sociale ale elevilor şi la dezvoltarea de către aceştia a unor comportamente adecvate".  

O poveste socială utilizează anumite tipuri de propoziţii pentru a preda aptitudini 

sociale.  Ea este scrisă pentru un anumit elev  într-o situaţie specifică; în consecinţă, stilul 

şi conţinutul  variază în funcţie de vârsta elevului şi  de evenimentul prezentat. 

O poveste socială este o modalitate uşoară şi eficientă de a preda elevilor 

modalităţi de  a gestiona situaţii problemă în moduri adecvate. Situaţiile  care cauzează 

dificultăţi pentru elevii cu TSA includ tranziţia de la o clasă la alta, înţelegerea unor 

situaţii sociale cum ar fi jocul în pauză şi de igienă personală, cum ar fi efectuarea  unui 

duş zilnic, spălatul pe mâini etc.  

Când dezvoltăm  o poveste  socială, subiectul acesteia  este determinat prin 

observarea copilului şi colectarea de informaţii legate de situaţia care prezintă probleme. 

Atunci când este posibil, povestea socială este scrisă cu elevul. În plus, este citită şi cu 

copilul cât de des este necesar şi poate fi introdusă  în programul său de zi cu zi.  

Dacă este necesar, utilizaţi imagini, fotografii, pictograme pentru a ajuta creşterea 

înţelegerii . Construiţi povestea socială din materiale corespunzătoare pentru nivelul de 

dezvoltare al copilului folosind carton, postere, pagini laminate, etc.  

Furnizaţi o rutină adecvată  pentru ca povestea socială să fie citită.  

În cazul în care elevul nu pare să răspundă la povestea socială, ajustaţi  conţinutul 

poveştii şi/sau accesul elevului la povestea socială.  

Ştergeţi povestea socială în cazul în care rezultatul dorit este menţinut şi  

reintroduceti-o, dacă este necesar. Amintiţi-vă că unii elevi pot continua să se bazeze pe 

o poveste socială pentru o perioadă extinsă de timp.  

Persoanele care prezintă tulburări cognitive şi de dezvoltare, tulburări de 

comportament, cum ar fi TSA sau ADHD  întâmpină  mari dificultăţi  în a face faţă 

situaţiilor neprevăzute, cum ar fi  acest episod TV,  precum  şi a altor provocări pe care  

viaţa ni le aruncă. Prin urmare, ei devin extrem de supăraţi când apar modificări în  rutină.  

 

PRIMII PAŞI PENTRU O POVESTE SOCIALĂ... 

Primul pas în scrierea unei poveşti sociale este  identificarea comportamentului  ţintă.  

Scrieţi povestea socială având grijă ca vocabularul utilizat să se potrivească nivelului de 

funcţionare / citire  pe care elevul îl are. Dacă este posibil, scrie povestea cu elevul.  

Formatul utilizat pentru prezentarea poveştii trebuie să se potrivească  cu vârsta elevului 

şi nivelul de funcţionare. 

 

De exemplu, când scrieţi o poveste socială  pentru un elev de vârstă fragedă, luaţi  în 

considerare limitarea numărului de propoziţii de la 1 la 3 pe pagină şi utilizaţi un format 

de tip carte. 

În cazul în care scrieţi o poveste socială pentru un elev mai mare care are abilităţi 

cognitive de nivel mediu sau mai sus de mediu , ia în considerare construirea unei poveşti  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://www.autismnetwork.org/glossary/index.html&prev=/search%3Fq%3DICAN%2Bmodules%26hl%3Dro%26rlz%3D1W1TSEA_en-GBRO310&rurl=translate.google.ro&usg=ALkJrhgBd-zGmu9mDmVhEDutPHx0v4Hmjw#personalhygiene
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&sl=en&u=http://www.autismnetwork.org/glossary/index.html&prev=/search%3Fq%3DICAN%2Bmodules%26hl%3Dro%26rlz%3D1W1TSEA_en-GBRO310&rurl=translate.google.ro&usg=ALkJrhgBd-zGmu9mDmVhEDutPHx0v4Hmjw#personalhygiene
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pe o  bucată de hârtie sau utilizând un singur spaţiu format dublu care seamănă cu un 

eseu.  

Dacă este necesar, utilizaţi imagini, fotografii, pictograme pentru a ajuta creşterea 

înţelegerii .  

Construiţi povestea socială din materiale corespunzătoare pentru nivelul de dezvoltare al 

copilului folosind carton, postere, pagini laminate, etc.  

Furnizaţi o rutină adecvată  pentru ca povestea socială să fie citită.  

În cazul în care elevul nu pare să răspundă la povestea socială, ajustaţi  conţinutul poveştii 

şi/sau accesul elevului la povestea socială.  

 Ştergeţi povestea socială în cazul în care rezultatul dorit este menţinut şi  reintroduceti-

o, dacă este necesar. Amintiţi-vă că unii elevi pot continua să se bazeze pe o poveste 

socială pentru o perioadă extinsă de timp.  

 

JOCUL DRAMATIC 

Jocul dramatic este începutul comunicării interactive între adulţi şi copii,  încurajând 

copilul să dezvolte empatia – înţelegerea a ceea ce altă persoană simte. Empatia este foarte 

importantă, pentru a putea fi conştienţi de nevoile altora şi pentru a înţelege implicaţiile 

acţiunilor lor. 

 

JOCUL CREATIV CONSOLIDEAZĂ ÎNVĂŢAREA: 

 ascultarea instrucţiunilor 

acţiune conform instrucţiunilor 

 cooperare şi comunicare 

Această învăţare informală este instructivă şi distractivă şi dezvoltă: 

 conştientizarea spaţiului 

 vocabularul, 

 controlul fizic şi mental 

 încrederea în sine şi încrederea în alţii 

 conştientizarea motivaţiilor altor persoane şi a diferitelor situaţii. 

 

FOLOSIREA PĂPUŞILOR ÎN POVEŞTI 

Folosirea teatrului de păpuşi este un mijloc de dezvoltare a exprimării şi a comunicării cu 

copiii şi adulţii, în cazul în care există dificultăţi în exprimarea verbală directă. 

Teatrul de păpuşi este integrat, de obicei, în practica stimulării prin teatru şi nu este 

considerată o practică de sine stătătoare 
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EDUCAȚIA COPIILOR CU CES ÎN PANDEMIE - O PROVOCARE 

PENTRU PROFESORI ȘI PĂRINȚI 

 

 Profesor consilier școlar Țepeluș Liliana Veronica 

C.J.R.A.E- Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” Constanța 
 

Trăim într-o perioadă cu întrebări, incertitudini, nesiguranță, în care apar 

schimbări în toate domeniile de activitate dar, mai ales, în educație.  E nevoie de o 

adaptare rapidă, atât pentru profesori, cât și pentru părinți și elevi. În contextul acesta, 

care sunt și cum se modifică rolurile familiei și ale școlii, în educația copiilor? Dar a 

copiilor cu CES? 

 Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană, trebuie să răspundă 

cerinţelor tuturor elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual 

şi aptitudinal peste medie, dar şi celor care manifestă deficienţe de învăţare. Ambele 

categorii pot fi considerate cu cerinţe educative speciale şi  necesită un program 

individualizat de învăţare. 

Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea 

integrării acestora în mediul şcolar. Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea 

elevului într-o persoană capabilă să-şi creeze propriile procese şi strategii de raţionament 

utile pentru rezolvarea problemelor reale. 

Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile 

individuale din perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, pentru 

copiii cu dizabilităţi, se întemeiază pe următoarele premize: sistemul de învăţământ se 

poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite; aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse 

prin mai multe tipuri de programe adaptate; realizarea scopurilor educaţionale este 

facilitată de selecţia şi organizarea obiectivelor educaţionale conform diferenţelor 

individuale; diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi 

educaţionale variate. 

Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul 

maturităţii intelectuale, ritmul de lucru şi nu numai, după criteriul vârstei 

cronologice.  Este nevoie de o adaptare a procesului instructiv-educativ la posibilităţile 

intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul elevului de a învăţa. 

Toţi elevii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o 

diferenţiere educaţională pentru că: au abilităţi diferite, au interese diferite, au experienţe 

anterioare de învăţare diferite, provin din medii sociale diferite, au diferite 

comportamente afective (timiditate, emotivitate), au potenţial individual de învăţare, 

învaţă în ritmuri diferite, au stiluri de învăţare diferite. 

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. 

Evaluarea trebuie să vizeze identificarea progresului realizat de elev, luând ca punct de 

plecare rezultatele evaluării iniţiale. 

Tratarea individualizată a elevilor facilitează adaptarea acestora la cerinţele şi obiectivele 

procesului instructiv-educativ şi presupune corelarea între cerinţele programei şi 

posibilităţile copiilor. 

Tratarea diferenţiată exprimă necesitatea ca organizarea, desfăşurarea şi evaluarea 

activităţilor instructiv-educative să stimuleze dezvoltarea copilului. Este necesar ca 

sarcinile care se dau  copilului să fie în concordanţă cu însuşirile de personalitate, care se 

află în permanentă dezvoltare și  transformare, astfel asigurându-se o amplificare a 

efortului psihic şi fizic al copilului. 
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În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi diferite metode, dar 

trebuie respectate anumite cerinţe: să se folosească un limbaj adecvat, corespunzător 

nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, precisă, concisă, ideile să fie 

sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale intuitive,  să se antreneze elevii prin 

întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi 

pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest lucru.  

Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai afectați în perioada 

pandemiei. Pentru aceștia, întreruperea obiceiurilor educaționale și obligația de a trece la medii 

de învățare la distanță presupun provocări suplimentare, într-o situație deja dificilă, arată 

Cecilia Mezzanotte, consultant în cadrul Directoratului pentru Educație al Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), într-un material publicat pe platforma online a 

acestei instituții. Ea prezintă atât riscurile pe care le înfruntă elevii cu cerințe educaționale 

speciale, cât și diverse soluții aplicate în unele dintre țările OECD. 

Experta citată arată că elevii cu CES riscă o dublă penalizare în timpul închiderii 

școlilor – din punct de vedere al accesului la educație, dar și cel al incluziunii. 

Ei se bazează, adesea, mai mult decât ceilalți copii, pe diverse tehnologii pentru 

educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția lor către educația online. Dar nevoile lor 

specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente folosite în prezent. Cu 

ce dificultăți s-ar confrunta copiii cu CES? 

Copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea 

pe canale video, iar copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele 

trimise prin platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil. 

Dacă  elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să 

întâmpine greutăți când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție 

preînregistrată, care nu le captează suficient atenția, pentru alții, navigarea printre clasele 

virtuale pentru diverse materii, ar putea deveni o sarcină copleșitoare. 

Copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să 

parcurgă singuri materia sau să se bazeze pe părinți, care nu au timpul sau mijloacele să-

i sprijine în învățare, iar copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se 

explice situația actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce 

trebuie să-și schimbe programul și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea 

pandemiei. 

Cecilia Mezzanotte arată că diverse proceduri au fost luate local sau național, în 

diverse țări, pentru asistarea elevilor cu CES. De exemplu: 

 temele pentru copiii cu deficiențe de vedere pot fi transcrise în Braille, în lipsa 

unui aparat cu funcții de accesibilitate pentru astfel de utilizatori 

 pentru elevii cu deficiențe de auz pot fi aplicate servicii de live captioning la 

distanță pentru cursurile video 

 sistemele de învățământ din țări, precum Italia, Franța sau Irlanda, dar și diverse 

ONG-uri agregă liste de aplicații și instrumente pentru sprijinirea elevilor cu 

cerințe educaționale speciale  

 în SUA, un grup de profesori a lansat un hotline pentru a-i ajuta la teme pe elevii 

cu deficiențe de vedere și auditive 

 în cele mai multe țări există asistenți sau profesori pregătiți pentru a-i ajuta pe 

elevii cu CES care oferă online sprijin individual și cu materiale personalizate. 

Cu toate acestea, arată specialista OECD, după actuala criză va fi nevoie de intervenții 

mai bine structurate și coordonate în sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale, 

intervenții care să implice deopotrivă școlile, profesorii, consilierii, familiile copiilor 

vulnerabili, care au cel mai mult de suferit.  

Pentru că acești elevi se află în proces de formare și funcționează diferit, au nevoie 

de sprijin, de comunicare și de susținere din partea familiei și a școlii ca parteneri în 

https://oecdedutoday.com/coronavirus-students-special-education-needs/
https://oecdedutoday.com/coronavirus-students-special-education-needs/
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educația lor. Dar provocările sunt semnificative pentru toți: familii, profesori, membri ai 

comunității.  

Educația cere un parteneriat familie-școală-comunitate rezilient. 

Dacă mulți părinți sunt stresați și nu fac față pentru că, fie nu au cu cine lăsa copiii acasă 

în timpul jobului, fie lucrează de acasă și nu pot supraveghea copiii în același timp, fie nu 

reușesc să folosescă tehnologia,  profesorii încă se adaptează la pedagogia digitală și 

învață (la fel ca elevii) principiile învățării online sau se străduiesc să realizeze o adaptare 

a conținuturilor, în funcție de cerințele speciale ale elevilor.  

Tocmai de aceea, este important ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze 

în contextul actual (și în noua normalitate), fără a se afla în contradicție.  

Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce stări și emoții resimte acesta în 

această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie ajutat 

și încurajat pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv. De asemenea, este 

important ca cei doi factori implicați în educația copiilor: părinți și profesori, să mențină 

legătura cu specialiști (psihologi, consilieri școlari și profesori de sprijin). 

În parteneriatul acestora, este nevoie și de membri ai comunității care să asigure 

dezvoltarea personală și socială, cât și sănătatea fizică și emoțională, prin diferite căi: 

consiliere, programe de dezvoltare, servicii de sănătate, parteneriate cu școala etc. - cu 

atât mai mult, în perioada pandemiei. 

Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului 

acasă, printr-o comunicare periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări 

și dificultăți acasă, pasiuni, nevoi particulare, reacții cu membrii familiei) și o colaborare 

pentru rezolvarea problemelor. Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a 

comunității (colegi, alți părinți, consilieri școlari) și implicarea în activități organizate de 

școală și comunitate ar ajuta elevul să facă faț[ situației dificile create în contextual 

pandemic. Este necesar să existe discuții individuale părinte-profesor pentru învățarea 

personalizată a copilului și luarea unor decizii comune în ceea ce privește procesul 

instructiv-educativ.  

Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă 

(ateliere digitale, cursuri online în care să-și formeze pasiuni), ar aduce un plus activității 

de învățare.  

Ar fi de preferat să se evite apariția unor conflicte în relația părinte-profesor (lipsa de 

comunicare, percepții diferite, monopol asupra deciziilor luate cu privire la educație), 

acestea ducând la o situație tensionată ce ar afecta starea psihică a copilului.   

Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru 

viitorul lor: de autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de 

reziliență.  

Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă, cât și conceptul de 

școală online pot fi o oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie 

pentru viitorul copiilor.   
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PROGRAM  DE  INTERVENŢIE  PERSONALIZAT 

 
Prof. înv. primar Toma Mimi-Lenuța 

Școala Gimnazială „Emil Brăescu“, Măgura, jud. Bacău 

 
INFORMAŢII  DE  BAZĂ: 

Numele elevului: B.L. 

Vârsta: 9 ani 

Școala: Școala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura, jud. Bacău 

Clasa I A 
Domiciliul: Comuna Măgura, jud. Bacău 

Tipul de deficiență: Conform certificatului de orientare școlară și profesională- cu 

cerințe educaționale speciale:  

Deficiențe/afectări: Deficiență mintală moderată/ NEUROPSIHIC 

Gradul de handicap: GRAV, CU ASISTENT PERSONAL 

Tulburări/dificultăți de învățare: TSA, TULBURĂRI DE LIMBAJ ȘI COMUNICARE 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.  

Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia lui, având în 

componenţa sa mama și bunicii. Familia prezintă condiţii bune de locuit. Atât mama cât 

și bunicii se implică în activitatea copilului, atât acasă cât și la școală.  

Capacităţi, competenţe, abilităţi, puncte slabe, nevoi 

 Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample 

 Nu are abilităţi de natură tehnologică 

 Nu reţine decât cu material concret, prin  reluări permanente  

 Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii 

 Pronunţă cu dificultate sunetele și auzul fonematic nu e format 

 Lucrează cu dificultate la matematică în concentrul 0-100 

 Memoria şi atenţia sunt foarte scăzute 

 Imaginaţia lipseşte, fiind ancorată în prezent 

 Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică 

 Transcrie și face copieri cu foarte multe greșeli 

 Are nevoie de atenţie din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic 

 Permanent are nevoie de sprijin 

 

1. ECHIPA DE INTERVENŢIE: 

Consilier școlar: V. A. 

Prof. înv. primar: T. M. L. 

Data elaborării P.I.P.: 1 octombrie 2020 – 18 iunie 2021 

 INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE: 

 chestionare orale; 

 observaţii curente; 

 aplicaţii practice; 

 fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 

 proba de evaluare; 

 convorbire individuală şi în grup; 

 observaţia spontană şi dirijată. 

 

2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

Pe termen lung: 
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 Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, 

a textelor citite, cunoscute 

 Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-100 fără şi 

cu suport concret  

 Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale 

 Dezvoltarea  unor competenţe ale intelectului (memorare, gândire logică, 

stabilirea de relaţii cauză-efect) 

 Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare a subiectului, a 

ritmului propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor 

informaţiilor din cadrul familiei; 

 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a 

semnificaţiilor structurilor gramaticale; 

 Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii; 

 Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului 

Pe termen scurt: 

 Formarea abilităţilor de comunicare; 

 Formarea abilităţilor de participare la activități; 

 Dezvoltarea capacităţii de scriere; 

 Partciparea la activităţi de grup; 

 Participarea la activităţi specifice matematicii 

 

3. SCOPURILE PROGRAMULUI: 

 Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului. 

 Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi 

sintactic. 

 Formarea capacităţii de a comunica folosind propozițiile. 

 Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice.  

 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii. 

 Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de 

probleme. 

 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul 

matematic. 

 

4. DERULAREA  PROGRAMULUI  DE  INTERVENŢIE: 

 Stimularea  școlarului în vederea reducerii dificultăților de învățare prin exersarea și 

dezvoltarea proceselor psihice (memorie, atenție, motivație), a unor trăsături pozitive 

de personalitate din domeniul afectiv și motivațional, a deprinderilor de muncă 

individuală; 

 Implicarea mamei pentru a o ajuta să lucreze cu copilul în asimilarea unor cunoștințe 

esențiale: cunoașterea mediului, coordonare spațio-temporală, dezvoltarea limbajului 

și a vocabularului, abilități de relaționare socială; 

OBIECTIVE METODE SI TEHNICI 
MATERIALE 

UTILIZATE 

- efectuarea unor exerciții 

de relaxare, pentru 

concentrarea atenției și 

dezvoltarea memoriei; 

- conversația 

- povestirea 

- problematizarea 

- exercițiul de relaxare 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri de 

construcție 

- plastilină 

- cărți 

- puzzle 
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-educarea auzului 

fonematic, a atenției 

vizuale, a analizei auditive 

și îmbogățirea 

vocabularului; 

- exercitii de gimnastică 

respiratorie, linguală; 

- exerciții pentru formarea 

priceperilor și deprinderilor de 

pronunție corectă a sunetelor, 

silabelor și cuvintelor; 

- exerciții de formulare a unor 

propoziții simple cu sunetul 

corectat în diferite poziții; 

- povestiri după imagini, planșe; 

- demonstrația; 

- planșe 

- fișe de lucru 

- jocuri 

- cărți 

- stăpânirea și motivarea 

personală prin gestionarea 

adecvată a trăirilor 

afective negative; 

 

 

 

 

- exerciții de autocunoaștere; 

- exerciții pentru creșterea stimei 

de sine și a încrederii în forțele 

proprii; 

-exerciții pentru managementul 

emoțiilor negative; 

- conversația; 

- problematizarea; 

- lauda, încurajarea; 

-fișe de lucru 

-desene 

-minge antistres 

-joc de rol 

 

 

 

 

- explicarea și formarea 

unor deprinderi eficiente 

de lucru; 

- explicația; 

- exercițiul 

-cărți, caiete; 

-fișe de lucru și 

cartonașe 

 

- organizarea locului de 

învățare prin eliminarea 

elementelor distractoare; 

- convorbirea; 

- exercitul; 

- încurajarea 

 

-sprijinirea copilului în 

parcurgerea materiei în 

ritm propriu; 

- tratarea diferențiată; 

- relație empatică învățătoare-

școlar, consilier școlar - școlar; 

- activitati complementare; 

-planșe 

-jocuri 

-casete 

-carti 

-construirea unui orar și 

respecterea lui, oferirea de 

recompense de către 

familie; 

- conversația; 

- exercițiul 

-cartonașe cu sarcini 

expuse în cameră 

-măsuri unitare de 

susținere a copilului de 

către familie; 

 

- consultarea; 

- informarea 

- empatia 

-monitorizarea 

succesului prin 

acordarea de fețe, 

inimioare vesele, 

stickere 

 

ÎNVĂȚĂTOAREA: 

 Antrenează școlarul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii 

şi recreative, cu respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;  

 În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu 

revizuiri şi adaptări); 

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, 

rechizitele şcolare, obiecte de uz general; 

Domeniul de intervenţie: Educarea limbajului 

Școlarul nu pronunţă corect unele sunete, cuvintele și are un vocabular foarte 

sărac. Răspunsurile sale  sunt în propoziţii incomplete. Nu reuşeşte să povestească textele 
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auzite în cadrul activităților ori întâmplări din viaţa personală. Capacitate scăzută de 

organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie litere, 

cuvinte, propoziții cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris. 

 

Obiective 

pe termen scurt 

Obiective 

operaţionale 
Activităţi de învăţare 

Criterii 

minimale 

pentru 

evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1.Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

(citirea / 

lectura) 

 

 

 

 

-să înţeleagă 

semnificaţia 

globală a 

mesajului oral; 

 

-să sesizeze 

intuitiv 

corectitudinea 

unei propoziţii 

ascultate; 

 

-să distingă 

cuvintele dintr-

o propoziţie 

dată, silabele 

dintr-un cuvânt; 

 

-să formuleze 

clar şi corect 

enunţuri 

verbale, potrivit 

unor situaţii 

date; 

 

-să integreze 

cuvintele noi în 

enunţuri; 

 

 

 

-să identifice 

semne grafice și 

desene care 

transmit mesaje; 

 

-să sesizeze 

legătura dintre 

enunţuri şi 

imaginile care 

le însoţesc; 

 

-să desprindă 

semnificaţia 

-exerciții de delimitare 

a cuvintelor în 

enunțuri; 

-exerciții de stabilire a 

poziției unui cuvânt 

într-o propoziție; 

-jocuri de identificare 

a poziției silabelor în 

cuvânt; 

-exerciții de distingere 

a sunetului inițial, 

final sau din interiorul 

unei silabe sau al unui 

cuvânt; 

-identificarea 

cuvintelor ce contin 

sunetul învăţat si 

despartirea lor in 

silabe; 

-jocuri de punere în 

corespondență a unui 

cuvânt auzit, cu 

imaginea 

corespunzătoare; 

-exerciții de despărțire 

a cuvintelor în silabe; 

- exerciţii de trasare a 

elementelor grafice; 

- exerciţii de adoptare 

a poziţiei corecte și 

comode pentru scris; 

- exerciţii de scriere a 

unor elemente grafice 

pregătitoare, care să 

faciliteze scrierea 

literelor și scriere în 

duct continuu; 

-înţelege 

semnificaţia 

globală a unui 

text scurt, după 

ascultarea 

repetată a 

acestuia, sau 

după lămuriri 

suplimentare; 

 

-formulează 

răspunsuri la 

întrebările puse, 

uneori cu 

imprecizii, 

corectate la 

solicitarea 

învățătoarei; 

 

-distinge şi 

delimitează 

cuvintele în 

propoziţii de 

două cuvinte, 

rostite clar de 

învățătoare; 

 

- distinge, după 

auz, silabele şi 

sunetele dintr-un 

cuvânt dat, de 1-2 

silabe; 

 

-pronunţă corect, 

cuvântul integral 

şi pe silabe, cu 

imprecizii 

corectate cu 

sprijinul 

învățătoarei; 

 

-citeşte imagini 

fluent şi corect, 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă  

Aprecieri 

stimulative  

Evaluare și 

reevaluare 

 

 

Evaluări 

curente 

formative 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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globală a unui 

text; 

- să citească 

după imagini 

folosind enunţuri  

clare; 

-construieşte  

propoziţii 

formate din 2-3 

cuvinte, cu mici 

abateri (corectate 

la intervenţia  

învățătoarei) 

 

Domeniul de intervenţie: Matematică 

Școlarul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 100, dar are 

probleme în ceea ce privește număratul  până la 100 descrescător, chiar şi cu ajutorul 

obiectelor. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor, în conformitate cu 

comanda verbală. Scrie cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde 

rândul. 

 

Obiective 

pe termen lung 

Obiective 

de referinţă 

Activităţi de 

învăţare 

Criterii 

minimale 

pentru 

evaluarea 

progresului 

Metode şi 

instrumente 

de evaluare 

1.Cunoaşterea şi 

utilizarea 

conceptelor specifice 

matematicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Dezvoltarea 

capacităţilor de 

explorare/investigare 

şi rezolvare de 

probleme 

 

 

 

3. Formarea şi 

dezvoltarea 

capacităţii de a 

comunica utilizând 

limbajul matematic 

-să recunoască 

numerele 

naturale de la 0 

la 100; 

 

-să compare 

două mulțimi de 

elemente; 

 

-să completeze 

un şir de numere 

crescător; 

 

-să scrie vecinii 

numerelor; 

 

 

 

 

-să exploreze 

modalităţi 

variate de 

compunere şi 

descompunere a 

numerelor,în  

concentrul 0–

100 cu suport 

intuitiv;  

 

- exerciţii de 

numărare cu obiecte 

de la 0 la 100; 

- exerciţii de citire şi 

de recunoaștere a 

numerelor naturale 

de la 0 la 100; 

- compararea 

mulțimilor; 

- exerciţii 

compunere şi 

descompunere cu 

numere naturale de 

la 0 la 100; 

- rezolvarea de 

probleme cu obiecte 

sau cu desene 

simple: puncte, 

cerculeţe, linii etc... 

-ex. de 

descompunere a 

numerelor naturale; 

-ex. de adunare şi 

scădere cu 1-2 

elemente ; 

-ex.-joc pentru 

verbalizarea etapelor 

de calcul 

-ex. de comparare a 

numerelor folosind 

-asociază 

mulţimi 

(alcătuite din 

obiecte identice, 

uşor de 

numărat), cu 

numărul lor 

(cardinalul 

mulţimii); 

-numără corect, 

crescător şi 

descrescător, din 

1 în 1, în 

concentrul 0-

100; 

- copiază, 

transcrie şi scrie 

după dictare 

cifrele; 

-efectuează 

adunări şi scăderi 

în concentrul 0-

100, utilizând 

simbolurile +, -, 

= ; 

-descompune 

numerele 

naturale (1-

100)utilizând 

obiecte; 

 

Evaluarea 

orală şi scrisă 

  

Aprecieri 

verbale  

 

 

 

 

Evaluări 

curente  

 

 

Probe scrise, 

fişe de lucru 
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-să efectueze 

operaţii de 

adunare şi de 

scădere cu 

numere naturale  

diferite reprezentări 

ale acestora  

-rezolvă 

probleme cu date 

numerice şi 

enunţ sintetic, 

care presupun o 

singură operaţie, 

cu numere mai 

mici decât 100; 

 

 

Prin acest program am urmărit: 

 recuperarea laturilor disfuncţionale; 

 consilierea comportamentală; 

 antrenarea școlarului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

 implicarea școlarului în activităţi extracurriculare; 

 dezvoltarea motricităţii generale şi a motricităţii fine; 

 dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

 formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

 îmbogăţirea, precizarea şi activarea vocabularului; 

 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup. 

 

Evaluarea periodică:  semestrial / anual  

Obiective realizate: 

 Îmbogățirea vocabularului  

 Dezvoltarea capacității de exprimare orală  

 Dobândirea unor deprinderi  de  autonomie personală   

 Îmbunătățirea abilităților  socio-afective în cadrul grupului de elevi și cu adulții  

Dificultăți întâmpinate : Menținerea lentorii ideatorii si a ritmului de executare a 

sarcinilor  

                                          Independență redusă, rigiditate mintală, anxietate  

                                         Autonomie personală deficitară                                           

Metode cu impact pozitiv:  recompensarea  socială, lucru pe grupe, întărirea pozitivă, 

modelarea comportamentală, explicația, demonstrația                 

   negativ:  lucru independent  

Revizuirea PIP (în funcție de rezultatele evaluărilor) - semestrial și  la sfârșitul anului 

școlar 

Recomandări particulare: continuarea lucrului diferențiat  

Rolul si modul de implicare a părinților în program  

- Țin legătura cu cadrele didactice  

- Participă la ședințe de consiliere  

- Comunică periodic cu consilierul școlar și cu d-na învățătoare  

- Ajută copilul în realizarea sarcinilor  

- Contribuie la dezvoltarea autonomiei personale  

 
Bibliografie: 

Gherguţ, Alois, (2005), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi 

incluzive în educaţie, Ed. Polirom, Iaşi 

Weihs, T. J., (1998), Copilul cu nevoi speciale, Ed. Triade, Cluj-Napoca 
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STRATEGII DE EDUCAȚIE ȘI TEHNICI DE ÎNVĂȚARE PENTRU 

COPIII CU DEFICIENȚE MINTALE UȘOARE ȘI MODERATE 

Prof. înv. primar Voicu Adina Școala Gimnazială „Sf. Andrei” Mangalia, Constanța 

 

Cel mai concret și avansat model al dezvoltării intelectuale aparține lui J. Piaget și școlii 

de la Geneva. Piaget a constituit acest model pornind de la premisa că dezvoltarea 

mentală este modalitatea prin care individul se adaptează mediului. Procesul dezvoltării 

este continuu, iar etapele sale sunt succesive, neputând exista trecerea la etapa superioară 

fără achiziția precedentei. 

Clasificarea deficiențelor mintale: 

Deficiența mintală poate fi definită ca o insuficientă dezvoltare intelectuală a 

individului. Prezența deficienței mintale, în funcție de grad și comorbidități asociate, 

poate conduce la incapacitarea individului de a duce o viață independentă și de a fi 

integrat în societate. 

Deficiența mintală perturbă întreaga structură a personalității individului, respectiv 

organizarea, dezvoltarea intelectuală, domeniul afectiv și cel psihomotric, dimensiunea 

comportamentală și capacitatea de adaptare. Ediția a V-a a Manualului de Diagnostic și 

Statistică a Tulburărilor Mentale elaborat de Asociația Psihiatrică Americană utilizează 

termenii de ”Dizabilitate intelectuală” sau ”Tulburare de dezvoltare intelectuală”. 

Conform Manualului, această dizabilitate este o tulburare ce apare în perioada 

dezvoltării și include atât deficite intelectuale, cât și de adaptare. 

Ca și clasificare, DSM V indică următoarele nivele: 

 ușor 

 moderat 

 sever 

 profund 

 

Dizabilitatea intelectuală ușoară: 

Conform DSM V, acest tip de dizabilitate nu este evident la vârste mici, respectiv la 

preșcolari. Însă la vârsta școlarizării apar dificultăți în însușirea citit-scrisului, a 

calculelor și rezolvării de probleme, la operarea cu noțiuni temporale. Aceste achiziții 

devin posibile doar cu sprijin din partea cadrelor didactice. 

Memoria de scurtă durată este afectată, la fel achizițiile academice de tipul scris-cititului 

și abilităților matematice. Persoanele cu dizabilitate mintală ușoară au tendința de a 

încerca să rezolve problemele folosind o abordare concretă, spre deosebire de similarii 

lor ca vârstă. Uneori, copiii cu dizabilități intelectuale ușoare se expun pericolelor, 

nereușind să înțeleagă corect riscurile din jurul lor. 

Dizabilitatea intelectuală moderată: 

Dezvoltarea abilităților de operare cu concepte este întârziată vizibil la copiii cu 

dizabilitate intelectuală moderată, fapt evident încă de la vârsta preșcolară. Limbajul și 

abilitățile academice se dezvoltă mult mai groi și mai lent decât la similarii de aceeași 

vârstă. 

La vârsta școlară progresele în ceea ce privește scris-cititul și achizițiile matematice sunt 

și ele mai lente, iar decalajul dintre acești copii și colegii lor cu intelect normal este 

vizibil. Individul cu dizabilitate intelectuală moderată are nevoie de o perioadă mai 

îndelungată de timp pentru a-și forma abilitățile de autoservire și de a deveni capabil să 

ducă o viață independentă în ceea ce privește hrana, îmbrăcatul, igiena personală. 

Dizabilitatea intelectuală severă: 

Pentru persoanele cu dizabilitate intelectuală severă, achiziționarea gândirii conceptuale 

este limitată. Individul are dificultăți majore în însușirea citit-scrisului și a 

conceptelor matematice și are nevoie de îngrijire permanentă de-a lungul vieții. 
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Limbajul, atât ca vocabular, cât și ca structură gramaticală, este puțin dezvoltat. Poate 

să constea în cuvinte izolate sau în comunicări simple și scurte, eventual augmentate de 

gesturi sau mimică. Limbajul este utilizat mai ales pentru comunicări ce țin de nevoi 

curente și foarte puțin pentru explicații. Indivizii înțeleg un limbaj simplu, atât verbal 

cât și gestual, iar relațiile cu membrii familiei sunt o sursă de bine și ajutor. 

Persoanele cu dizabilitate intelectuală severă au nevoie de suport și ajutor pe tot 

parcursul vieții, începând de la hrănire, până la igienă, îmbrăcăminte, nevoi fiziologice. 

Ele nu pot să ia decizii în nume propriu sau în numele altor persoane. Orice achiziție, în 

orice domeniu al vieții, presupune un proces lung de învățare și sprijin permanent. 

Dizabilitatea intelectuală profundă: 

Gândirea conceptuală este limitată la înțelegerea parțială a lumii fizice din jur, dar 

nu este dezvoltată în termenii gândirii simbolice. Individul poate utiliza obiecte care 

au legătură direct cu nevoile sau interesele sale și prezintă unele abilități vizuale 

spațiale, cum sunt sortările sau potrivirile simple. Deteriorări ale sistemului motor sau 

senzorial pot să apară ca rezultat al unor tulburări asociate. Persoana cu dizabilitate 

intelectuală profundă prezintă o înțelegere limitată a comunicării verbale sau gestuale 

simbolice. Instrucțiuni sau gesturi simple pot fi înțelese. Exprimarea emoțiilor sau 

nevoilor se face prin intermediul comunicării non-verbale și non-simbolice. 

În literaratura de specialitate din țara noastră există definită și categoria copiilor cu 

intelect de limită sau intelect liminar (Purcia, S., 2003), categorie care nu se regăsește 

în Manualul de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mentale. 

Caracteristici psiho-sociale și afective ale copiilor cu intelect de limită: 

O categorie frecvent întâlnită în şcolile de masă este cea a copiilor cu intelect de limită, 

sau intelect liminar. În afara şcolii, copilul cu intelect de limită poate să evolueze fără 

ca această caracteristică a sa să fie percepută de către cei din jur. Nivelul său de 

funcţionalitate, autonomia personală, interacţiunile sociale, abilităţile şî priceperile pe 

care le cultivă, îl ajută să se integreze şi să evolueze în diferite grupuri sociale. În cadrul 

şcolar, însă, copilul cu intelect de limită va fi diferenţiat de copiii tipici, în special prin 

rezultatele şcolare inferioare. Dacă într-un alt mediu decât cel şcolar, acest copil ar fi 

evoluat fără a fi perceput ca diferit sau inferior, nu acelaşi lucru se întâmplă în şcoală. 

Intelectul liminar este o zonă de tranziţie, care diferenţiază fin copilul cu 

deficienţă mintală de gradul I, de copilul tipic. 

Diagnosticul de întelect liminar cu care copilul vine în şcolile de masă se traduce în 

caracteristici ale dezvoltării sale intelectuale, pe care profesorii trebuie să le cunoască, 

pentru a stabili obiective realiste, conţinuturi adecvate şi evaluări conforme, în cadrul 

Planurilor de Intervenţie Personalizate. Copiii cu intelect de limită nu prezintă 

diferenţieri sau aspecte tipice la nivel somatic. Este posibil să existe abateri de tip normo-

ponderal (aceşti copii pot fi mai mici de statură, sau mai slăbuţi), dar nu este o regulă. 

La fel, pot prezenta sechele ale rahitismului, sau anemie. 

De regulă, profesorii observă încă din primii ani ai şcolarităţii că aceşti copii prezintă 

dificultăţi în realizarea sarcinilor şcolare. O primă observaţie se referă la organizarea 

spaţială, lateralitate, proporţionalitate, coordonare. Pentru aceşti copii este dificil să 

opereze cu concepte ca sus-jos, deasupra- dedesupt, pe-lângă, stânga-dreapta. Spaţiile 

din caiete în care trebuie să lucreze, sunt, pentru ei, insuficiente, se produc inversiuni 

care se menţin mult timp după ce colegii lor au reuşit să le depăşească. Coordonarea 

vizual-motrică este deficitară, ceea ce face ca învăţarea scrisului şi organizarea spaţului 

grafic să fie foarte dificile. 

Caracteristici psiho-sociale și afective ale copiilor cu deficiență mintală ușoară 

(DMU): 

În literatura de specialitate din România, se consideră că un subiect poate fi 

diagnosticat cu DMU în urma evaluărilor complexe ale laturilor perceptivă, 

concceptuală și comportamentală (Modelul Strauss). 
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 IQ=50/55-70/75 

 Ușoară întârziere a dezvoltării limbajului (vocabular sărac, structuri gramaticale 

simple) 

 Gândire predominant concretă 

 Imaginație slab dezvoltată 

 Memorie de scurtă durată și memorie de lucru deficitare 

 Tulburări perceptive 

 Tulburări legate de organizarea spațiului, planificare 

 Deficite motrice (achiziția târzie a mersului, coordonare deficitară) 

 Tulburări comportamentale 

 

Strategii de instruire a copiilor cu dizabilitate intelectuală: 

Strategiile didactice influenţează progresul școlar și creşterea gradului de incluziune 

şcolară. În cele ce urmează voi prezenta trei metode eficiente de predare-învățare în 

clasa incluzivă. 

1) Metoda Mozaicului (în engleză jigsaw puzzle înseamnă mozaic) este o 

strategie bazată pe învăţarea în echipă (team-learning). Fiecare elev are o sarcină de 

studiu în care trebuie să devină expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea 

transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi. 

Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi această metodă are avantaje: 

 dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup; 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul 

grupului; 

 dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente; 

 optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva; 

 stimulează încrederea în sine a elevilor; 
 

Mozaicul presupune următoarele etape: 

 Împărţirea clasei în grupuri eterogene de 4 - 5 elevi, fiecare dintre 

aceştia primind câte o fişă de învăţare numerotată de la 1 la 4. Fişele cuprind părţi 

ale unei unităţi de cunoaştere. 

 Prezentarea succintă a subiectului tratat 

 Explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de 

cunoaştere 

 Regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de 

experţi: toţi elevii care au numărul 1 „ EXPERŢII 1” vor forma un grup, cei cu 

numărul 2 „ EXPERŢII 2” vor forma alt grup ş.a.m.d. 

 Învăţarea prin cooperare a părţii care a revenit grupului din unitatea de 

cunoaştere desemnată pentru oră: elevii citesc, discută, încearcă să înţeleagă cât mai 

bine, hotărăsc modul în care pot preda ceea ce au înţeles colegilor din grupul din 

care au făcut parte iniţial. Strategiile de predare şi materialele folosite rămân la 

latitudinea grupului de experţi. Este foarte important ca fiecare membru al grupului 

de experţi să înţeleagă că el este responsabil de predarea secţiunii respective 

celorlalţi membri ai grupului iniţial. 

 Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi 

membri. 

Dacă sunt neclarităţi, se adresează întrebări expertului. Dacă neclarităţile persistă se pot 

adresa întrebări şi celorlalţi membri din grupul expert pentru secţiunea respectivă. Dacă 

persistă dubiile, atunci problema trebuie cercetată în continuare; 

 Trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin 

prezentare orală cu toată clasa/ cu toţi participanţii. 
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Metoda „Mozaicului” sau metoda JIGSAW este o metodă promovată de susţinătorii 

predării- învăţării în maniera gândirii critice şi poate fi utilizată la diverse discipline. 

 

Metoda „Gândiţi – Lucraţi în perechi - Comunicaţi” 

Metoda „Gândiţi – Lucraţi în perechi – Comunicaţi” (Think-Pair-Share) este o strategie 

de discuţie prin cooperare, care cuprinde trei etape de acţiune, în care elevii vorbesc 

despre conţinut şi discută idei înainte de a le împărtăşi cu întregul grup. Metoda 

introduce elementele de „timp de gândire” şi interacţiune „cu colegul”, acestea fiind 

două caracteristici importante ale învăţării prin cooperare. Scopul metodei „Gândiţi – 

Lucraţi în perechi – Comunicaţi” este de a-i ajuta pe elevi să proceseze informaţii şi să 

le dezvolte competenţele de comunicare şi procesele de gândire. 

Prin această strategie, profesorul: 

1. Adresează o întrebare deschisă sau ridică o problemă 

2. Le dă elevilor un minut sau două pentru a se gândi la răspuns 

3. Îi grupează pe elevi în perechi pentru a discuta răspunsul şi a-şi împărtăşi ideile 

4. Le oferă elevilor posibilitatea de a-şi împărtăşi răspunsul unui grup mic sau 

cu toată clasa 

Deoarece elevii au timp să se gândească la răspuns, apoi îl comunică unui coleg şi au 

parte de o perspectivă diferită, pot fi mai dornici şi mai puţin îngrijoraţi de a-şi împărtăşi 

răspunsul unui grup mai mare. Această metodă le oferă şi timp pentru a-şi schimba 

răspunsul dacă este necesar şi diminuează teama de a da un răspuns „greşit”. 

 

3) Învăţarea în grup - în grupuri flexibile, de mărimi diferite are mai multe 

avantaje: 

Sporeşte retenţia. Verbalizarea conceptelor şi explicarea materialului şi altor colegi de 

grupă ajută elevul să îşi întărească ideile în memorie şi să îmbunătăţească forma 

conţinutului stocat. Cu cât elevul repetă mai mult nişte informaţii, cu atât mai bine 

acestea vor fi stocate în memorie. Prin repetare, informaţiile trec din memoria de scurtă 

durată (memoria de lucru) în memoria de lungă durată. Învăţarea în grup oferă 

oportunitatea de a auzi informaţia şi de la alte persoane, aspect care este foarte util în 

situaţii în care există o cantitate mare de material care trebuie înţeles şi învăţat. 

Facilitează şi măreşte accesul la informaţie. Învăţarea în grup permite mai multe 

puncte de vedere, opinii, iar informaţia este împărtăşită într-un acelaşi spaţiu. Această 

împărtăşire permite discuţii libere bazate pe subiect şi întăreşte abilităţile de logică şi 

argumentare ale elevului. Elevii care învaţă împreună tind să împartă notiţe şi alte 

materiale de studiu, construind şi lărgindu-şi sfera de cunoştinţe şi de înţelegere asupra 

unui subiect dat fără a depune un efort prea mare. Această bogăţie a cunoştinţelor poate 

însemna mai mult timp pentru concentrarea pe concepte cheie şi mai puţin timp pe idei 

care pot bloca sau împiedica progresul. 

Întăreşte motivaţia. Timpul alocat învăţării în grup este o oportunitate excelentă pentru 

a primi feedback eficient. Acest tip de feedback este mai uşor acceptat, fiind primit de 

la un coleg cu care elevul a împărtăşit greutăţile în învăţare, care este de „aceeaşi parte 

a baricadei”. Se dau teste de verificare, se întreabă unii pe alţii sub formă de concursuri 

informale cu scopul de verificare a cunoştinţelor, stimulând astfel o competiţie pozitivă 

care este extrem de motivatoare şi plăcută. 

Creşte coeziunea grupului. Se oferă ajutor celor care au dificultăţi în a înţelege un 

concept. A avea o echipă sau o grupă care depinde de un coleg sau care se bazează 

pe el în cadrul unui proiect, poate să determine creşterea motivaţiei acestuia de a se 

concentra pe studiu individual mai mult sau poate determina creşterea concentrării în 

grup, pentru că există o interdependenţă în a avea succes. 
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STUDIU PRIVIND ROLUL CADRULUI DIDACTIC ȘI NECESITATEA 

ABORDĂRII DIFERENȚIATE ÎN RÂNDUL PREȘCOLARILOR/ELEVILOR 
             Prof. Năstac Elena 

Școala Gimnazială „Mihail Armencea”, Adjud, Jud. Vrancea 

 

          Cadrele didactice au un rol deosebit în traiectoria educațională a oricărui elev, 

precum și în traiectoria profesională. De asemenea, profesorii sunt foarte importanți și în 

drumul integrării socio-profesionale a elevilor cu C.E.S. Pentru reușita unui elev. este 

foarte important ca profesorul să creadă în acesta, să îl inspire, să îl motiveze să învețe, 

să îi stârnească elevului dorința de descoperire, explorare, cunoaștere. 

           Așa și în cazul unui elev cu cerințe educaționale speciale, putem spune mai ales în 

cazul unui astfel de elev că atitudinea dascălului este foarte importantă, deoarece în cazul 

acesta copilul are chiar mai multă nevoie de susținere și atenție din partea îndrumătorului 

său, precum și de răbdare și pozitivitate din partea acestuia. 

         „Visul începe cu un profesor care crede în tine, trage de tine și te împinge la un 

nivel superior, înțepându-te uneori cu un băț ascuțit numit ”adevăr”.” Dan Rather 

În broșura „Direcții, intervenții și inovații în abordarea copiilor cu cerințe 

educaționale speciale” (2015) și în lucrarea „Aspecte ale integrării socio-profesionale 

ale elevilor cu cerințe educaționale speciale” găsim câteva idei de bază după care cadrele 

didactice care lucrează cu elevi cu cerințe educaționale speciale, și nu numai ar putea să 

se ghideze în realizarea activităților, ținând cont bineînțeles de particularitățile fiecărui 

elev. Astfel că, în activitatea didactică este important să se țină cont de următoarele 

aspecte: 

1. Atitudinea cadrelor didactice și adaptarea acestora la nivelul şi stilul de învăţare 

al clasei este esențial, pentru toți elevii și în special pentru elevii cu C.E.S. O atitudine 

pozitivă, caldă, încurajatoare din partea cadrului didactic va crea o legătură între acesta și 

copil. O astfel de atitudine va avea efecte pozitive asupra calității procesului instructiv-

educativ. 

2. Diferențierea activităților, este foarte importantă în activitatea instructiv-

educativă. Diferențierea în activitatea didactică trebuie foarte atent realizată, în funcție de 

potențialul fiecărui copil. 

3. Activitățile desfășurate cu copiii cu CES trebuie realizate conform nivelului 

acestora. Copiii nu trebuie să fie nici substimulați, dar nici suprasolicitați, deoarece 

niciuna dintre abordări nu va fi productivă pe termen lung. Sarcinile subsolicitante nu îl 

vor ajuta pe copil să evolueze, fiind posibil chiar să îi creeze copilului dezinteres față de 

învățătură, iar cele suprasolicitante îi vor crea copilului sentimente de neputință, îl vor 

descuraja și vor contribui la scăderea stimei de sine și încrederii în propriile capacități. 

4. Activitățile diferențiate nu ar trebui să fie utilizate doar pentru elevii cu cerințe 

educaționale speciale, ci ar trebui să fie adaptate tuturor elevilor, chiar si celor cu 

posibilități deosebite, deoarece fiecare copil are propriul ritm și propriile aptitudini, 

pasiuni și înclinații. 

5. Instrumentele de lucru, metodele, strategiile folosite trebuie să fie atent 

selecționate în vederea stimulării la cel mai înalt grad al capacităților intelectuale ale 

elevilor, care să mențină dorința și setea de cunoaștere și învățătură. 

6. În cadrul desfășurării lecțiilor, activitățile frontale trebuie alternate cu cele 

individuale. Este foarte indicat ca acestea să includă toți elevii clasei, pentru antrenarea 

și stimularea tuturor. 

7. Temele de lucru pentru acasă trebuie și ele adaptate potențialului elevilor, mai 

ales în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale. Acestea trebuie atent evaluate și 

raportate potențialului elevului; iar un aspect care nu trebuie deloc neglijat, pentru toți 

elevii, este volumul de muncă, este recomandat și de dorit a se evita încărcarea elevilor 

cu multe teme pentru casă. 
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8. Realizarea de activități extrașcolare, care să includă elevi din toate categoriile. 

9. În încheierea activităților copiii trebuie apreciați, feedbackul oferit este un 

moment deosebit și mult așteptat de către elevi, chiar dacă nu îl cer copiii au nevoie de 

apreciere, valorizare și validare, iar prin feedback noi le satisfacem această nevoie 

emoțională. 

10. Gestionarea și prevenirea conflictelor este un rol important care revine 

cadrului didactic. Profesorul este uneori și un liant chiar și între elevi, o punte de legătură 

mai ales între elevii care se află în categorii diferite. Nu de multe ori, copiii cu cerințe 

educaționale sunt etichetați de către ceilalți elevi, iar gestionarea acestor situații îi revine 

măiestriei cadrului didactic de a rezolva astfel conflictele și de a le preveni. De aceea este 

foarte importantă informarea și sensibilizarea comunității cu privire la acceptarea și 

integrarea socială a copiilor aflați în grupuri vulnerabile. 

11. Menținerea legăturii dintre profesori și familiile elevilor. Cu cât 

școala/profesorul are o legătură mai strânsă cu familia elevului, cu atât randamentul școlar 

este mai bun și crește eficiența în învățare. De aceea în ultimii ani se pune un accent 

deosebit pe contractele de parteneriat dintre familie și școală. 

           Unul dintre cele mai actuale concepte ale societăţii de astăzi este educaţia 

diferenţiată şi personalizată a copiilor, ca un răspuns al şcolii la problematica complexă a 

societăţii actuale. Dacă mult timp copilul a trebuit să se adapteze la cerinţele grădiniţei şi 

şcolii, astăzi este din ce în ce mai evident că şcoala este cea care trebuie să se plieze, să 

se adapteze nevoilor copilului. Educaţia centrată pe copil – iată unul dintre răspunsurile 

la întrebarea „Ce facem pentru copilul nostru?”. Pentru a centra conţinuturile învăţării 

pe copil, trebuie, în primul rând, să-i cunoştem particularităţile psihofiziologice, ceea ce 

înseamnă cunoaşterea temperamentului, nivelul de priceperi şi deprinderi, interesele, 

potenţialul intelectual, trăsăturile de personalitate etc. Respectarea diferenţelor 

individuale trebuie să ducă la tratarea diferenţiată a copiilor, la crearea unor situaţii de 

învăţare care să permită progresul copilului, pe diferite căi, prin realizarea aceloraşi 

obiective. Practic, trebuie create situaţii de învăţare care să determine o participare activă 

a copilului în procesul de învăţare prin interacţiuni directe. 

            În sprijinul abordării diferenţiate a copiilor vin o serie de documente legislative la 

nivel mondial, precum: „Convenţia Internaţională privind Drepturile Copilului”, 

„Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”, Legea Învăţământului, alte articole de 

lege din legislaţia mondială. Toate, la unison, exprimă dreptul copilului de a fi tratat în 

aşa fel încât să i se asigure o dezvoltare armonioasă, în funcţie de personalitatea fiecăruia. 

         Pentru a centra conţinuturile învăţării pe copil, trebuie, în primul rând, să-i 

cunoştem particularităţile psihofiziologice, ceea ce înseamnă cunoaşterea 

temperamentului, nivelul de priceperi şi deprinderi, interesele, potenţialul intelectual, 

trăsăturile de personalitate etc. Foarte importantă este şi cunoaşterea eredităţii socio-

culturale cu care copilul vine din familie. 

           Respectarea diferenţelor individuale trebuie să ducă la tratarea diferenţiată a 

copiilor, la crearea unor situaţii de învăţare care să permită progresul copilului, pe diferite 

căi, prin realizarea aceloraşi obiective. Practic, trebuie create situaţii de învăţare care să 

determine o participare activă a copilului în procesul de învăţare prin interacţiuni directe 

            După cum bine știm, s-a vorbit și încă se mai vorbește că atitudinea pe care o 

afișează emițătorul influențează modul de reacționare al receptorului, lucru la fel de 

valabil și în cadrul procesului instructiv-educativ, dintre profesor și elevi. Profesorii 

trebuie să conștientizeze în primul rând că este foarte important la început să creeze cu 

elevii o legătură pozitivă cu aceștia, bazată pe respect și înțelegere. Este esențial ca 

dascălul să aibă o atitudine caldă și nu ostilă, rece sau rigidă, deoarece doar 

prin înțelegere și dăruire elevilor li se va dezvolta interesul și setea de cunoaștere și 

explorare. 
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În încheiere, pot sublinia faptul că șansele de reușită cresc cu cât aceste aspecte se 

realizează din clasele mici, sau chiar și de la grădiniță, atunci când se pun bazele întregului 

parcurs educațional, astfel succesul școlar va fii mult mai mare și mai promițător. 

Concluzionând, iată ce putem face pentru fiecare copil: 

▪ să-i asigurăm o educaţie diferenţiată şi personalizată; 

▪ să organizăm situaţiile de învăţare, care să determine o participare activă, să ducă 

la o învăţare pe cont propriu; 

▪ pentru că există stiluri de învăţare diferite, să implicăm copiii în acte de instruire 

diferenţiate. 

          Unul dintre stilurile promovate în prezent este învăţarea individualizată, care 

presupune proiectarea şi realizarea activităţilor didactice în funcţie de particularităţile 

individuale ale copiilor. Trebuie individualizate nu doar conţinuturile, ci şi  mijloacele de 

învăţământ, dar şi metodele de predare-învăţare-evaluare-autoevaluare. Într-o grupă sunt 

copii care, datorită mediului în care trăiesc, au multe cunoştinţe despre o temă dată, alţii 

au cunoştinţe medii sau deloc. De aceea stabilim conţinuturile aceleiaşi teme în funcţie 

de aceste criterii. Sunt preşcolari care au nevoie de suport vizual ori doar lingvistic, aşa 

că folosim mijloace de învăţământ şi materiale didactice variate şi de bună calitate. În 

funcţie de toate acestea stabilim şi itemii de evaluare şi determinăm actul de autoevaluare, 

în care copilul stabileşte singur ce a înţeles, ce mai doreşte să ştie despre tema dată. 
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DEZVOLTAREA EMOȚIONALĂ A ELEVILOR PRIN PARTICIPAREA 

LA PROIECTE EXTRAȘCOLARE 
 

Prof. Grecu Daniela, Liceul „Matei Basarab”, Craiova 

Prof. Ciucă Mihaela Alina, Școala Gimnazială „Sf. Dumitru”, Craiova 

 

Educaţia incluzivă este adeseori asociată cu elevi care au dizabilităţi sau care au 

„nevoi educaţionale speciale”.  De fapt, incluziunea se referă la educaţia şcolară a tuturor 

copiilor şi tinerilor. 

Participarea elevilor la diferite proiecte extrașcolare, desfășurate în colaborare cu 

alte instituții de învățământ și ONG-uri, a condus la o mai bună relaționare a acestora, la 

o dezvoltare emoțională mai bună și la exersarea deprinderilor de comportament social. 

Când facem referire la sănătate emoţională, ne gândim la o stare de bine, la emoţii 

pozitive, la o dispoziţie emoţională care nu ne creează probleme. Însă, a fi sănătos 

emoţional nu înseamnă doar a avea emoţii pozitive şi a putea face orice. 

Sănătatea emoţională se referă la o stare psihologică de bine, ce include abilitatea 

de a gestiona emoţiile şi de a ne confrunta cu dificultăţile pe care le întâlnim în viaţa 

noastră, modul în care ne simţim cu privire la propria persoană, precum şi calitatea 

relaţiilor pe care le avem cu ceilalţi. 

Astfel, pentru a veni în sprijinul tuturor elevilor în perioada în care învățarea s-a 

desfășurat în mediul online, i-am antrenat și în alte activități extrașcolare, activități pe 

care le-am desfășurat în afara orelor de curs, activități ce aveau caracter opțional: 

- Participarea în luna octombrie 2020 la un proiect marca „Meet and code”, 

proiect ce a presupus implicarea acestora în programarea roboților și 

modelarea 3D. Ambele activități presupuneau utilizarea unor platforme online 

(https://lab.open-roberta.org/ și https://www.tinkercad.com/dashboard) ce au 

la dispoziție simulatoare pe baza cărora se pot observa rezultatele codării sau 

modelării. 

- Participarea în luna noiembrie 2020 la concursul BEBRAS – Concurs 

internațional de informatică și gândire algoritmică, concurs la care elevii și-au 

folosit foarte mult intuiția și gândirea logică, algoritmică în rezolvarea 

problemelor propuse și frumos ilustrate de către organizatori. 

- Participarea în decembrie 2020 la Concursul internațional de codare în 

Scratch, concurs ce a presupuns realizarea unei animații pe platforma 

https://scratch.mit.edu/ și partajarea acesteia cu organizatorii. 

- Participarea în perioada septembrie 2020 – ianuarie 2021 la un proiect 

international, pe platforma etwinning, proiect intitulat  „Music meets Scratch 

and code” unde au codat în Scratch partituri muzicale transmise de țările 

partenere (Italia și Turcia) și apoi au participat la întâlnirile online cu aceștia. 

    

https://lab.open-roberta.org/
https://www.tinkercad.com/dashboard
https://scratch.mit.edu/
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Acestea sunt doar câteva din activitățile pe care le-am propus elevilor de 

gimnaziu, defășurate în timpul liber al acestora. La finalizarea fiecărei activități elevii au 

fost recompensați pentru efortul suplimentar și pentru calitatea muncii lor cu 

diplome/certificate, în format digital sau letric. Ineditul activităților a reprezentat pentru 

ei un motiv de a se implica și de a răspunde prezent la altele sugerate și planificate pentru 

semestrul al II-lea. 

Așadar, putem afirma că implicarea elevilor în diverse 

proiecte/competiții/activități, implicare ce nu trebuie impusă cu forța,  le-a dat o stare de 

bine, simțindu-se valorificați. Pe lângă câștigul informațional, elevii au avut ocazia de a 

socializa, comunica cu alții de vârsta lor din altă școală, alt oraș sau altă țară, în limba 

română sau în limba engleză, au fost puși în situația de a evalua lucrările altor elevi, de 

a-și exprima opinia, de a combate sau de a argumenta o idee, etc. 

Abilitățile sociale obținute de elevi prin aceste participări sunt printre cele mai 

importante, acestea ajutându-i în  viitor, ca adulți să progreseze la locul de muncă pe care 

și-l vor alege, să aibă inspirație în cazul formării unui cerc de prieteni apropiați, să își 

întemeieze o viaţă plăcută, bazată pe sentimente de încredere în ceilalți şi pe cooperare 

cu cei din jur. Aceste deziderate pot fi atinse în cazul în care persoana dobândeşte, de-a 

lungul experienţei sale de învăţare (şcolare şi extraşcolare), câteva deprinderi şi obiceiuri 

esenţiale în societatea actuală. 

Astfel, comunicarea și socializarea sunt factori principali în formarea unor relaţii 

de success și pentru o dezvoltare emoțională adecvată. Printr-o comunicare corectă, 

eficientă, asertivă, se pot deschide uşi, se pot crea oportunităţi de progres şi se pot 

întemeia adevărate relaţii solide între indivizi. Noi, ca și cadre didactice trebuie să 

acordăm o importanţă deosebită comunicării și socializării în cadrul orelor de curs, 

precum și în afara acestora prin desfășurarea de activităţi bazate pe cunoaşterea reciprocă 

între elevi, pe comunicare, interacţiune permanentă, acestea fiind cele mai eficiente în 

dezvoltarea unor astfel de deprinderi. 

 
Bibliografie/Webografie: 

1. https://ccfmoldova.org/educatie-incluziva  

2. https://www.sanatate-emotionala.ro/articol-2/ 

3. https://iteach.ro/experientedidactice/  
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MODALITĂȚI PRIN CARE PĂRINȚII POT SPRIJINI COPIII CU CES 
 

Profesor consilier școlar Băiașu Alina Gabriela, 

 C.J.R.A.E. Constanța 

 

 

Reglementările din domeniul educației conțin o serie de prevederi cu privire atât 

la drepturile de implicare a familiei în procesul de educație (de exemplu, dreptul de a 

alege forma de învățământ și felul educației copilului minor, posibilitatea de opțiune 

privind frecventarea orei de religie și de alegere a cultului religios, precum și curriculum-

ul la decizia școlii), cât și la obligațiile și responsabilitățile părinților (de exemplu, 

obligația de a asigura frecvența școlară a copilului în învățământul obligatoriu). În ceea 

ce privește copiii cu cerințe educative speciale, legislația prevede acordul familiei sau 

aparținătorilor legali cu privire la decizia ce vizează orientarea școlară a copiilor, rolul pe 

care trebuie să îl aibă aceștia în opțiunile pentru programele de educație și recuperare, 

elemente care ilustrează importanța acordată parteneriatului școală-familie și implicării 

părinților în educația copiilor. 

Colaborarea părinților cu școala și deschiderea față de recomandările venite din 

partea cadrelor didactice, a profesorilor de sprijin, a consilierului școlar, a medicului, a 

logopedului sunt benefice pentru întreaga dezvoltare a copilului cu nevoi speciale, pentru 

adaptarea la viața școlară și integrarea lui cât mai bună în colectivul de elevi, precum și 

pentru „modelarea” percepției și atitudinii celorlalți actori ai școlii (elevi, părinți) față de 

persoanele cu nevoi speciale. 

În continuare, prezentăm unele practici și maniera de implicare a părinților, 

precum și efectele acestora asupra educației și dezvoltării copiilor cu CES: 

 

 Facilitarea evaluării și diagnosticării precoce a copiilor în vederea 

intervenției timpurii 

Evaluarea corectă și identificarea cât mai de timpuriu a tipurilor de deficiențe pe care 

le prezintă copiii, în vederea acordării de asistență medicală și psihologică specializată și 

stabilirii unor activități de susținere și intervenții educaționale personalizate, constituie 

una din condițiile care determină integrarea cu succes a copiilor cu CES, nivelul 

achizițiilor în plan cognitiv, atitudinal și comportamental, precum și la nivelul 

performanțelor școlare. Atitudinea deschisă a familiei în ceea ce privește procesul de 

evaluare va facilita realizarea cât mai timpurie a acestuia, implicit identificarea corectă a 

nevoilor speciale ale copilului prin valorificarea experienței părinților. 

Negarea, dintr-un motiv sau altul, a deficiențelor prezentate de copii, refuzul părinților 

ca aceștia să fie evaluate conduc la întârzieri în stabilirea diagnosticului, respectiv în 

stabilirea unui plan de intervenție și susținere educațională, reducând, astfel, șansele de 

succes ale acestor intervenții. 

 

 Colaborarea cu școala în vederea integrării cu succes a copiilor în activitatea 

școlară 

Implicarea și responsabilizarea părinților în educația copiilor, în general, și cu atât 

mai mult a celor cu cerințe educative speciale, colaborarea permanentă și sprijinul 

reciproc între familie și școală, consecvența și coerența deciziilor cu privire la copil 

reprezintă factori esențiali pentru o participare școlară reușită, pentru succesul 

intervențiilor educative și progresul școlar al copiilor.  

Colaborarea între școală și familie, în cazul copiilor cu CES, pot fi următoarele: 

- Schimb permanent de informații între școală și familie; 

Școala, prin intermediul cadrelor didactice și al resurselor umane specializate 

(profesor de sprijin, consilier școlar), trebuie să ofere permanent familiei informații 
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referitoare la copil la dificultățile în activitatea de învățare, tulburări de comportament și 

alte tipuri de deficiențe, posibile cauze ale acestora, instituțiile cărora trebuie să se 

adreseze pentru evaluare, tratament și servicii de sprijin, informații privind programele 

educaționale din școală și programul activităților extracurriculare, progresul școlar 

înregistrat de copil, schimbările intervenite în atitudinile și comportamentul acestuia. 

Familia transmite, la rândul ei, către școală informații privind situația copilului, 

dezvoltarea lui fizică și intelectuală, atitudinile și comportamentul copilului în afara 

școlii, disponibilitatea pentru îndeplinirea sarcinilor școlare acasă. 

- Sprijin reciproc în elaborarea Planului de servicii personalizat (PSP) și a Planului 

de intervenție personalizat (PIP) 

Familia reprezintă o resursă importantă în completarea multiplelor informații 

referitoare la copil pe care trebuie să le conțină PSP: informații biografice, tipurile de 

servicii oferite elevului, competențe -   niveluri de realizare și dificultăți etc. De asemenea, 

pentru stabilirea scopurilor și obiectivelor învățării în cazul fiecărui copil prezența 

părinților este indispensabilă. În elaborarea PIP, care presupune adaptarea și 

personalizarea curriculară a programelor școlare la nevoile fiecărui copil cu CES, prin 

selectarea conținuturilor, stabilirea metodologiilor de lucru, stabilirea criteriilor minimale 

de apreciere a progresului copilului etc., familia ar  trebui să se implice deoarece cunoaște 

cel mai bine istoria, comportamentul și nevoile copilului. 

- Participare la anumite activități de consiliere a părinților, individuale sau de grup, 

organizate de consilierul școlar, profesorul de sprijin în scopul transferului de 

informații și competențe care să faciliteze sprijnul acordat propriilor copii 

(informații privind nevoile speciale de educație ale copilului, potențialul acestuia 

și evoluția posibilă, mijloacele de intervenție și compensare), să le permită 

participarea la stabilirea unor strategii educative adaptate nevoilor copiilor, la 

realizarea programului de intervenție ș. a. 

- Implicare în organizarea unor activități extracurriculare cu rol de socializare 

împreună cu personalul didactic din școală (vizite, excursii, activități artistice, 

sărbătorirea unor evenimente etc.).  

- Participarea, alături de copil, la orele de curs și colaborarea efectivă cu personalul 

didactic în procesul de instruire. 

Este de dorit ca instituția care școlarizează elevi cu CES să aibă un rol proactiv, să sprijine 

efectiv părinții, să își facă vizibile serviciile de consiliere în scopul modificării atitudinii 

părinților față de școală și educația copiilor, precum și pentru ameliorarea relațiilor cu 

școala. 

 Să acorde ajutor copiilor în pregătirea temelor 

În cazul copiilor cu CES, pregătirea temelor este o sursă de stres, atât pentru ei, 

cât și pentru părinți. Pe lângă deficiențele pe care le prezintă, de cele mai multe ori nu 

dețin anumite deprinderi de studiu care să le faciliteze învățarea și rezolvarea sarcinilor. 

Părinții, cărora le revine o parte din responsabilitatea integrării reușite a copiilor, este 

necesar să asigure asistența și sprijinul necesar în instruire, să își însușească anumite 

abilități, metode și tehnici speciale de educație a copilului cu deficiențe, să aplice strategii 

educaționale adecvate, cu efecte semnificative asupra comportamentului și progresului 

școlar al copiilor. Părinții pot oferi feed-back cadrelor didactice cu privire la gradul de 

dificultate al temelor în raport cu posibilitățile copiilor. 

 Să se implice în organizarea timpului liber al copiilor 

Activitățile de timp liber au valențe importante pentru dezvoltarea fizică și 

psihică, precum și pentru instruirea copiilor, în general, inclusiv a celor cu cerințe 

educative speciale. Exercițiile fizice îmbunătățesc concentrarea, reduc depresia și 

anxietatea și produc dezvoltarea creierului. Petrecerea timpului în aer liber, plimbările în 

natură sau spații verzi contribuie la creșterea capacității de concentrare a atenției. 

Vizionarea de spectacole, efectuarea de vizite în grup, împreună cu alți copii și adulți, 
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facilitează socializarea copiilor, care, din cauza unei relative imaturități emoționale, au 

dificultăți în interacțiunile sociale și înțelegerea normelor sociale. 

Jocul stimulează motivația pentru învățare, ajutând la dezvoltarea imaginației, 

creativității, abilităților generale și strategiilor de raportare la realitatea înconjurătoare. 

Lectura, ca activitate de timp liber, contribuie la îmbunătățirea deprinderilor și 

obiceiurilor copilului. Este stimulat interesul pentru lectură al copilului cînd este realizată 

cu voce tare de către acesta în prezența părintelui. 

 Facilitarea de către părinți a evaluării și diagnosticării precoce a copiilor în 

vederea intervenției timpurii, colaborarea permanentă cu școala, cu cadrele didactice și 

cu personalul de sprijin în scopul primirii/transmiterii de informații, consilierii și stabilirii 

diferitelor tipuri de intervenție adaptate deficiențelor prezentate de copil, sprijinul adecvat 

acordat în pregătirea temelor, precum și implicarea în organizarea timpului liber 

reprezintă un câștig pentru un copil cu cerințe educative speciale.     

Disponibilitatea părinților de a-și ajuta copilul cu deficiențe și încrederea în 

reușita demersului educativ influențează în mod pozitiv dorința copilului cu CES de a-și 

învinge limitele, facilitează recuperarea și integrarea datorită congruenței acțiunilor școlii 

și familiei întreprinse în vederea atingerii scopului comun de a forma și integra copilul în 

școală și în societate. 
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STUDIU DE CAZ – EDUCAŢIE INCLUZIVĂ 
 

Prof. Barbǎlatǎ Claudia Lǎcrǎmioara 

Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu” , Focșani 

 

 

Numele  preșcolarului: A. R. 

Starea de sănătate: Dezvoltarea fizică a preșcolarului este normală vârstei, atât ca 

înălțime, cât și greutate. 

Psihodiagnostic:  deficiență mentală, gradul ușor 

Date despre familie: 

       Face parte dintr-o familie monoparentală (prin divorț). Împreună cu ei stă și bunica 

din partea mamei. Condițiile materiale cred că  sunt departe de a fi suficiente, întrucât 

mama, susținătorul legal al minorului, este bugetară. Familia, prin natura studiilor, are o 

cultură apreciabilă, cu o morală creștină sănătoasă, o educație civică solidă. Între mamă 

și fiu, precum și între bunică și nepot, sunt relații sănătoase bazate pe respect. Mama 

urmărește îndeaproape evoluția copilului. Fiind o fire retrasă, are puțini prieteni; grupul 

de joacă este restrâns. 

Particularități ale comportamentului copilului în situații concrete 

       La activități - nu e turbulentǎ, dimpotrivă, de cele mai multe ori „pare absentǎ”; 

participă numai dacă este solicitatǎ; nu intervine niciodată cu completări; receptivǎ la 

îndrumări pentru scurtă durată, după care revine la vechea obișnuință; rezolvă sarcini 

minime din programă; necesită ajutor repetat la munca independentă (nu înțelege sarcina). 

      La activități practice –nu are deprinderi de tăiere pe contur, de îndoire, de lipire. 

     Acasă - e supravegheatǎ și ajutatǎ de mama și de aceea totdeauna vine cu sarcinile 

rezolvate mai frumos ( deseori ilizibil) și rezolvate corect. 

     Relațiile cu: a) cadrele didactice- manifestă respect, receptiv în limita posibilităților, e 

modestǎ, tăcutǎ, cu tendințe de izolare. 

                           b)  grupa- are puține opinii proprii, nu se sustrage de la activități, se 

bucură când e doritǎ de vreun coleg în echipa sa. Se bucură când este „aplaudatǎ la scenă 

deschisă” de colegi pentru răspunsuri bune. 

      Particularități psihice 

Percepția: Confundă formele geometrice; slabă orientare în timp, spațiu. Operațiile 

intelectuale de analiză/sinteză/comparație/clasificare sunt destul de slabe în raport cu 

vârsta. Deseori face greșeli în privința înțelegerii raporturilor cantitative (scade din cel 

mic pe cel mare). Limbaj sărac,exprimare neclară fonetic, expresivitate săracă, fluență 

sacadată. Memorie de scurtă durată și scurte conținuturi. Atenția deficitară (privire intr-

un punct fix și nu revine decât la atingerea mea), nu are distributivitate și nici putere de 

concentrare până la terminarea sarcinii. Afectiv, tinde spre singurătate, 

necomunicativitate. Iese însă din această stare dacă este chematǎ și antrenatǎ de colegi. 

Are voință să lucreze , dar e dependentǎ de ajutor (acasă – mama, la grădiniță- eu/colegii). 

Deprinderi grafice - plastice slabe, sportive – satisfăcătoare, muzicale, aplicativ – utilitare 

– bune. 

      Temperament: introvertit 

Intervenţia: 

Preșcolarul frecventează grupa mijlocie. Urmeazǎ grupa mare. 

Informaţii educaţionale 

      Am constatat următoarele: -dificultăţi de pronunţie a sunetelor; 

-memorie lentă; 

-vocabular redus; 

-formulează propoziţii cu greutate; 

-vorbire sacadată; 
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-scrierea cu dificultate și cu imprecizii a cifrelor; 

-număratul și socotitul doar cu obiecte și cu sprijinul educatoarei numai până la 3. 

        Având în vedere cele constatate mai sus, am considerat că acest plan mă va ajuta să-

l recuperez pe preșcolarul A. R. 

Resurse materiale: planificare, metodică, caiete, planșe, instrumente de scris, reviste, 

cărţi, fişe de lucru de recuperare, fişe de evaluare, panoul cu recompense. 

Partenerii: consilierul unitǎții, mama; 

      Pentru a face cât mai atractiv acest program de intervenţie i-am spus că voi folosi 

panoul de recompense. La panou va fi desenat sau confecţionat din hârtie colorată un cer 

din culoare albastră pe care voi lipi pentru fiecare reuşită câte o steluţă. În situaţia în care 

va fi o nereuşită atunci în locul steluţei vom aşeza un norişor. 

Obiective urmărite: 

-să pronunțe în ritm propriu silabe, cuvinte şi propoziţii; 

-să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului dat; 

-să formuleze răspunsuri la întrebările date; 

-să se încadreze corect într-o pagină/ fișă de lucru; 

-să cunoască cifrele de la 1 la 5;  

-să compare şi să ordoneze de la 1 la 5; 

Modalităţi concrete de lucru – conţinuturi: 

-exerciţii de dicţie, frământări de limbă; 

-exerciţii de identificare a poziţiei silabei în cuvinte; 

-exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; 

-exerciţii de memorare; 

-exerciţii de formulare de răspunsuri şi întrebări; 

-exerciţii de citire, de numărare crescător şi descrescător a numerelor 1-5; 

Am considerat ca fiind esenţiale următoarele competenţe: 

-observarea zilnică a preșcolarului; 

-stabilirea concretă a obiectivelor; 

-stabilirea metodelor de lucru adecvate situaţiei de învăţare, lucrul diferenţiat; 

-evaluarea orală şi reevaluarea; 

-colaborarea cu familia. 

     Mi-am propus ca alături de aceste activităţi să folosesc şi jocul didactic deoarece este 

o activitate atrăgătoare şi care antrenează plăcut preșcolarul în realizarea sarcinilor. 

Rezultate aşteptate 

      Prin activităţile propuse în acest plan de intervenţie urmăresc ca preșcolarul să-şi 

formeze deprinderi de pronunție în ritm propriu a sunetelor, silabelor, cuvintelor, 

propoziţiilor; să formuleze întrebări şi răspunsuri corecte,  să se exprime corect oral. De 

asemenea, ea trebuie să-și formeze deprinderi minimale de numărat și socotit . 

 
Bilbiografie: 

1. Ananiev. B. C. 1951, Probleme de psihologia copilului, Editura de stat ,,Pedagogie și 

Psihologie”; 

2. Verza, E, Șchiopu U., 1981, Psihologia vârstelor, E.D.P.București. 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 
 

 
Prof. Tudor Ana 

Prof. Buș Cristina 

Grădinița Nr.271 București 

 

Numele și prenumele preșcolarului:  

Data nașterii:  

Grupa mare 

An școlar :  
Diagnosticul: A făcut consult de specialitate la un cabinet privat de psihologie, unde s-

au evidențiat următoarele: Elemente de autism, retard mental ușor. 

Echipa de intervenție: educatoarea, părinții. 

 Scopul (Comportamentul țintă/rezultatul așteptat): Dezvoltarea 

interacțiunilor cu 

copii și adulții, în vederea achiziționării de cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite 

noi. 

 Obiective :  

 Pe termen scurt:  

- Dezvoltarea interacțiunilor cu adulții și copii de vârstă apropiată; 

- Dezvoltarea capacității de comunicare și înțelegere (comunicare 

receptivă);  

 Pe termen mediu: 

- Dezvoltarea capacității de vorbire și comunicare (comunicare expresivă) 

. 

Durata programului: 1 semestru 

Domeniul/domenii de intervenție:  

- Domeniul Dezvoltarea socio-emoțională 

- Domeniul Dezvoltarea limbajului, a comunicării 

Data elaborării PIP:  

Data revizuirii PIP: 

În urma observării sistematice a comportamentului copilului, a evaluărilor inițiale 

efectuate în cadrul procesului instructiv-educativ de la începutul anului școlar, am  

identificat în nivelul de dezvoltare a copilului, unele zone de vulnerabilitate ale acestuia: 

tulburări socioemoționale și tulburări ale limbajului. Am considerat că este necesară 

intervenția imediată prin realizarea unui plan de intervenție personalizat în vederea 

realizării activităților ameliorative și recuperatorii din grădiniță. În urma discuțiilor în 

particular, a ședințelor de consiliere individuale cu părinții și a discuțiilor cu directorul 

unității și consilierul școlar, de la începutul anului școlar, (copilul este venit în 

colectivitate anul acesta), părinții, deși foarte reticienți la început, urmează să înceapă 

demersurile în vederea luării în evidență a copilului la CJRAE/CMBRAE, în vederea 

beneficierii de ajutorul unui profesor itinerant.  

Am solicitat de asemenea ajutorul directorului instituției de învățământ în vederea 

intocmirii demersurilor necesare pentru realizarea planului de intervenție personalizat și 

constituirea echipei de intervenție împreună cu consilierul școlar, logopedul școlar, 

profesorul itinerant: terapie ocupațională, consiliere, terapie logopedică. 

Date despre familie: 

Face parte dintr-o familie biparentală, părinții au studii superioare fiind încadrați 

ca funcționari. Condiție materială foarte bună. Copilul locuiește cu mama, tata și sora mai 

mare. Mama urmărește îndeaproape evoluția copilului și colaborează foarte bine cu 
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educatoarea în vederea realizării și desfășurării în bune condiții a demersului didactic. Nu 

are prieteni; grupul de joacă este foarte restrâns. 

Particularități ale comportamentului copilului în situații concrete: 

La activitățile din grădiniță - participă numai dacă este solicitat; nu intervine 

niciodată cu completări; receptiv la îndrumări pentru scurtă durată, necesită ajutor repetat 

la munca independentă (nu înțelege sarcina). 

      În familie - e supravegheat și ajutat de mamă . 

      Relațiile cu  cadrele didactice - nu comunică cu educatoarea, este receptiv uneori, 

pe o durată scurtă de timp, în cadrul activităților care îi fac plăcere. Nu comunică cu 

persoane străine sau personal din grădiniță: personal auxiliar, cadre didactice, director, 

consilier școlar. 

             Relațiile cu copiii din grupă - nu socializează cu copii din grupă, dar dorește și 

caută atenția lor. Se bucură când este aplaudat de colegi pentru răspunsuri bune. 

       Particularități psihice: Percepția, slabă orientare în timp și spațiu. Limbaj sărac, 

exprimare neclară fonetic, fluență sacadată. Memorie de scurtă durată. Atenția deficitară, 

nu are distributivitate și nici putere de concentrare până la terminarea sarcinii. Afectiv, 

tinde spre singurătate, necomunicativ. Iese însă din această stare uneori dacă este chemat 

și antrenat de colegi. Uneori dorește să lucreze, dar e dependent de ajutor (acasă – mama, 

la grădiniță- educatoare/colegi). Temperament: introvertit. 

Informaţii educaţionale: 

În urma observațiilor și evaluării inițiale în cadrul activităților, am constatat 

următoarele: dificultăți în a relaționa cu adulții și colegii în carul jocurilor și a situațiilor 

concrete de viață; dificultăți de relaționare cu adulții și copiii de vârstă apropiată, 

comunicare deficitară: vocabular redus; vorbire sacadată, dificultăţi de pronunţie a 

sunetelor; memorie lentă. Având în vedere cele constatate mai sus, am considerat că acest 

plan de intervenție individualizat mă va ajuta să realizez activități ameliorative și 

recuperatorii pentru  preșcolar. 

În realizarea planului de intervenție personalizat s-a urmărit: observarea zilnică a 

copilului în toate situațiile de învățare, stabilirea concretă a obiectivelor, a  metodelor de 

lucru adecvate situaţiei de învăţare, sarcini diferenţiate, strategii de evaluare diverse, 

consemnarea comportamentelor semnificative în activitățile zilnice în caietul de 

observații a educatoarei,  monitorizarea progreselor copilului și consemnarea nivelului de 

performanță în Fișa pentru aprecierea progresului individual al copilului, colaborarea cu 

familia. 

Rezultate aşteptate: 

      Prin activităţile propuse în acest plan de intervenţie urmăresc crearea unui 

climat educațional pozitiv, ambient socioemoțional ce influențează calitatea 

comportamentelor de relaționare și de învățate. Activitățile de recuperare și ameliorative 

sunt realizate sub formă de joc, sub toate formele și modalitățile de realizare. Copilul este 

implicat  în activități ce urmăresc: interacțiunea cu adulții și copii, exersarea capacităților 

de autocontrol al trăirilor emoționale, recunoașterea și împărtășirea emoțiilor proprii în 

relația cu ceilalți, exersarea capacității de pronunție corectă a sunetelor, cuvintelor, 

formularea de mesaje simple în comunicarea cu ceilalți. 

       Pentru a face cât mai atractiv acest program de intervenţie i-am spus că voi folosi 

panoul de recompense. Consider că este o modalitate atrăgătoare care antrenează plăcut 

preșcolarul în realizarea sarcinilor. La panou va fi desenat sau confecţionat din hârtie 

colorată un cer din culoare albastră pe care voi lipi pentru fiecare reuşită câte o steluţă. În 

situaţia în care va fi o nereuşită atunci în locul steluţei vom aşeza un norişor. 
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Adaptare curriculară 

 

Aprobat,                                                                    Aprobat, 

Director (unitate de învățământ special)                            Director(unitate de învățământ 

de masă) 

Prof.                                                                                    Prof.  

                                                                     

Avizat , 

Comisie metodică a profesorilor 

 itineranți și de sprijin      

 

Numele și prenumele profesorului itinerant:  

Numele și prenumele cadrului didactiv de la clasă:  

Grădinița 

Numele și prenumele copilului:  

Grupa mare 

Disciplina: DLC- Limbă și comunicare;  DEC- Educație muzicală; DPM-Educație 

psiho-motrică 

Perioada de implementare: Sem.I 

 

Competențe generale: 

Competențe 

specifice 

Activități de învățare Metode și 

mijloace de 

învățare 

Metode și 

instrumente de 

evaluare 

Observații 

-Domeniul 

Dezvoltarea 

socio-

emoțională: 

 -să se joace 

alături de 

ceilalți copii ; 

-să coopereze 

în cadrul 

activităților ; 

-să respecte 

regulile în 

cadrul jocului ; 

 jocuri de exersare 

a capacității de control a 

emoțiilor/împărtășirea 

trăirilor în relația cu 

ceilalți: 

 -Jocuri muzicale: „Mergi 

cum cânt” etc. 

- Jocuri simbolice 

-Jocuri cu text și cânt: 

„Ursul doarme” etc. 

-Jocuri de mișcare, 

alergare, dans: „Fă la fel ca 

mine”, „Sărim ca 

iepurașii”etc.  

Explicația 

Conversația 

Demonstrația 

Exercițiul 

 

-instrumente 

muzicale; -

jucării;  

 

-materiale 

sportive: 

mingi, jaloane, 

cercuri, etc 

 

Observarea 

comportamentelor 

copilului 

 

Observarea 

interesului 

manifestat  

 

Aprecierea 

rezolvării corecte 

a sarcinilor 

primite 

 

 

-Domeniul 

Dezvoltarea 

limbajului și a 

comunicării 

-să 

denumească 

obiecte  

pronunțând  

clar și corect 

cuvinte; 

-să formuleze 

propoziții 

simple în 

cadrul jocului 

 jocuri pentru 

exersarea pronunției 

corecte, denumirea unor 

obiecte, formulare de 

mesaje simple;  

 - Joc exercițiu: Lotto,  

Domino, etc  

-Joc didactic: „Focul și 

vântul”, „Cum este?”, 

„Cine /ce este?”, „Cine/ ce 

face?” „Ce culoare 

are?”etc. 

-Lecturi după imagini: 

Observaţia 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

-jetoane; 

-siluete; 

-jucării: 

-tablouri; 

-ilustrații; 

 

 

 

Observarea 

comportamentelor 

copilului 

 

 

 

Observarea 

interesului 

manifestat  
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-să exprime 

dorințe, cerințe 

acțiuni; 

 

„Călătorie prin oraș”, 

„Jocurile copiilor 

iarna”etc. 

- Povestirea educatoarei:  

„Buni prieteni”, etc. 

-Memorizare : „Balada 

unui greier mic”de George 

Topârceanu, etc. 

Aprecierea 

rezolvării corecte 

a sarcinilor 

primite 

 

       

 

 

 

 

 

 
Bibliografie: 
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PLAN DE RECUPERARE A ELEVULUI CU CES, DUPĂ 

ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN SCENARIUL ROȘU 
 

Prof. înv. primar Bușilă Ștefania-Laura 

Școala Gimnazială „Emil Brăescu“, Măgura, jud. Bacău 

 

ELEV : L.D 

CLASA : a IV-a A 

VÂRSTA: 13 ani 

DIAGNOSTIC:TSA 

PROFESORI  IMPLICAȚI: învățătorul clasei, profesorul de limba engleză, profesorul de 

religie, profesorul consilier 

 

Argument: 

Insuccesul  şcolar  se  defineşte  prin  rămânerea  în  urmă  la  învăţătură  a unor   

elevi, care  nu  reuşesc  să  obţină  un   randament  şcolar  la  nivelul  cerinţelor programelor  

şcolare.  

Acest program de recuperare vine în întâmpinarea rămânerii în urmă la învățătură a  

elevului L.D., elev cu CES, inclus în școală de masă, după  perioada în care am învățat în 

scenariul roșu, datorită restricțiilor provocate de  SARSCOV 2.  

Cauze:  

1. Elevul a absentat  pe perioada primului semestru, când activitatea de predare-

învățare-evaluare,  s-a desfășurat online.  

2. Nu a participat la activitățile de tip sincron pe Platforma Google Classroom, pe 

parcursul semestrului I, deoarece nu a avut un dispozitiv corespunzător. 

3. Legătura cu elevul a fost destul de anevoioasă, comunicarea realizându-se mai 

mult pe WhatsApp și pe Messenger.  

4. Din ianuarie a primit tabletă de la școală, astfel fiind facilitată participarea la 

activitățile desfășurate în regim on-line.  

  Efecte: 

1. Elevul a acumulat multe lacune, în special la limba și literatura română și 

matematică, dar și la celelalte discipline, precum limba engleză și religie. 

2. Insuficienţele  se  manifestă  prin  nepriceperea  de  a  folosi  raţional  operaţiile  

mentale; activitatea  de  învăţare  este  slab  organizată; ritmul  de  învăţare  al 

elevului  este  scăzut. 

Scopul acestui proiect de remediere şcolară este de a preîntâmpina rămânerea în 

urmă la învăţătură şi prevenirea insuccesului şcolar. 

Obiective cadru 

  a) COMUNICARE LIMBA ROMÂNĂ: 

1. Dezvoltarea competenţelor de receptare şi înţelegere a mesajului oral şi scris; 

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă. 

b) MATEMATICĂ: 

1. Dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi rezolvare de exerciţii şi probleme; 

2. Formarea şi dezvoltarea competenţei de a comunica utilizând un minim de limbaj 

matematic uzual. 

Locul desfăşurării activităţilor:  sala de clasă 

Perioada: februarie  – mai, 2021 

Resurse materiale: manualul, fişe de lucru, auxiliare şcolare de nivel mediu, joculețe pe 

aplicații on-line(learningapss, wordwall) 

Rezultate scontate: competenţe la nivelul minim conform  cerinţelor programelor 

şcolare 
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În urma evaluarii initiale de la începutul semestrului al II-lea, s-au constatat 

următoarele: 

LIMBA ȘI LITERATURA  ROMÂNĂ: recunoaște și scrie literele; în scris apar 

omisiuni, inversiuni şi înlocuiri de grafisme; greşeli de realizare a semnelor grafice, litere; 

nu înțelege și nu respectă cerințele exercițiilor. 

MATEMATICĂ: efectuează operaţii de adunare şi scădere cu numere în concentrul 0 -  

1000000, cu și fără trecere peste ordin; înțelege înmulțirea numerelor, dar necesită sprijin. 

 

 

OBIECTIVELE   PROGRAMULUI: 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

O1: să înţeleagă mesaje orale și scrise; 

O2: să-şi însuşească deprinderi de scriere corectă; 

O3: să efectueze o gamă variată de exerciţii prin intermediul unor activităţi simple, 

accesibile şi în ritm propriu atât la clasă cât şi individual. 

MATEMATICĂ 

O1: să efectueze operații de  adunare, scădere, înmulțire, împărțire în concentrul 0-

100000; 

O2: să cunoască și să deseneze figurile geometrice; 

O3: să exemplifice unități de măsură. 

Perioada de desfăşurare:  săptămânal, în cadrul orelor cuprinse în orar, prin munca 

diferenţiată la clasă 

Alte măsuri: 

- colaborarea cu familia, respectiv mama, tatăl fiind plecat; 

- program de recuperare a dezvoltării limbajului, conform programării la logopedul 

școlar; 

- program de consiliere,prin participarea la ședințele de la cabinetul de consiliere; 

 

PLAN REMEDIAL- MATEMATICA 

Obiective 

operaţionale 

Deficienţe semnalate (competenţe 

generale/specifice) 

             Activităţi remediale propuse 

- să compare şi să 

ordoneze crescător 

şi descrescător 

numerele învăţate; 

- să efectueze 

exerciţii cu operaţii 

de adunare şi 

scădere cu numere 

cuprinse în 

concentrul 0-

1000000; 

- să rezolve 

probleme cu o 

singură operaţie de 

tipul a+b=x, a-b =x, 

axb= x, a: b= x în 

care a şi b sunt 

numere date;  

Elevul formează mulţimi, 

recunoaşte culorile, numără oral 

crescător până la 10000, dar are 

probleme în ceea ce priveşte 

număratul până la 100 000. 

Nu compară și nu ordonează 

descrescător numerele învățate. 

Întâmpină dificultăți în efectuarea 

de  operații de adunare și scădere 

în concentrul 0 -100000, cu sau 

fără trecere peste ordin. 

Nu execută corect toate  cifrele. 

Are capacitate scăzută de 

organizare şi coordonare a 

acţiunilor în conformitate cu 

comanda verbală.  

Scrie semne grafice cu trăsături 

tremurate, fără a respecta spaţiul 

- exerciţii de comparare a grupurilor de 

obiecte (bile, beţişoare, puncte) prin 

diferite procedee; 

- exerciţii de numărare cu pas dat, 

“înainte” si înapoi”, fără sprijin în 

obiecte sau desene;  

- exerciţii de comparare a numerelor 

folosind algoritmul de comparare;  

- exerciţii de adunare si scădere cu 

numere naturale de la 0 la 100000 fără 

trecere peste ordin; verificarea 

rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  

- rezolvarea de probleme cu obiecte sau 

desene si verificarea rezultatului prin 

numărare; 

- rezolvarea de probleme de tipul 

a+b=x, a-b=x, în care a, baxb= x , a: b= 

x sunt numere date; 
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PLAN REMEDIAL - COMUNICARE IN LIMBA ROMANA 

  
Bibliografie: 

1. Gherguţ, Alois, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate 

şi incluzive în educaţie, Ed. Polirom, Iaşi, 2005  

2. Verza, F., Introducerea în psihopedagogia specială şi asistenţa socială, Ed. Fundației   

Humanitas, 2000 

3. Weihs, T. J., Copilul cu nevoi speciale, Ed. Triade, Cluj Napoca, 1998 

 

  

-să reconoască și să 

deseneze figuri 

geometrice; 

- să exemplifice 

unități de măsură; 

de scris, pierde rândul, mâzgăleşte 

foaia. 

Efectuează doar operații de 

adunare și scădere în concentrul 0- 

100000, cu manipulare de obiecte 

- exercitii grafice de scriere corecta a 

cifrelor. 

- efectuarea de operații cu adunare 

scădere, înmulțire și împărțire în 

concentrul 0-100000; 

Obiective  

operaţionale 

Deficienţe semnalate (competenţe  

generale/specifice) 

       Activităţi remediale propuse: 

- să înţeleagă 

mesajul oral sau 

scris;   

- să pună în 

corespondenţă 

cuvântul scris cu 

imaginea 

corespunzătoare; 

- să recunoască 

literele de tipar 

mari şi mici 

învăţate; 

- să realizeze 

literele mari şi mici 

învăţate respectând 

regulile de scriere; 

- să transcrie silabe, 

cuvinte şi 

propoziţii;  

- să despartă 

cuvintele în silabe; 

- să scrie corect 

după dictare 

cuvinte şi 

propoziţii utilizând 

convenţiile 

limbajului scris 

(punctul, semnul 

întrebării, scrierea 

cu majuscule) 

 

Elevul are un vocabular, lacunar. 

Răspunde greu, incorect din punct 

de vedere gramatical, sau în 

propoziţii incomplete. 

Repetă înttrebarea pusă, de mai 

multe ori.  

Se plictisește repede. 

Nu reuşeşte să povestească texte 

auzite în clasă ori întâmplări din 

viaţa personală. 

Are capacitate scăzută de 

organizare şi coordonare a 

acţiunilor în conformitate cu 

comanda verbală.  

Scrie semne grafice cu trăsături 

tremurate, fără a respecta spaţiul 

de scris, pierde rândul, mâzgăleşte 

foaia. 

- exerciții de scriere a unor elemente 

grafice pregătitoare care să faciliteze 

scrierea literelor; 

- exerciţii de încadrare corectă în 

pagină a textului (data, alineat); 

- exerciţii de apreciere corectă a 

spaţiului dintre cuvinte;   

- exerciţii de scriere a literelor, 

silabelor, cuvintelor și a propoziţiilor; 

- exerciţii de scriere a literelor si a 

cuvintelor, respectând forma, mărimea 

lor; 

- exerciții de recunoaștere a unor 

momente dintr-un text audiat anterior 

pe baza unor imagini prezentate; 

- efectuarea unor exerciții de relaxare, 

pentru concentrarea atenției și 

dezvoltarea memoriei;  

- exerciții de despărțire a cuvinteleor în 

silabe (după auz); 

- jocuri de identificare a cuvintelor  

într-un enunț;   

- exerciții de identificare a sunetelor în 

cadrul unui cuvânt și în cadrul unei 

silabe; 

-  exerciții de distingere a sunetului 

inițial, final sau din interiorul unei 

silabe sau al unui cuvânt; 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ȘCOALA DE MASĂ 
             

  Prof. înv. Primar: Roxana Chitic 

      Școala Gimnazială Nr. 22 „I.C. Brătianu” 

 

  

 Cerinţele educative (educaţionale) speciale sunt „acele cerinţe sau nevoi faţă de 

educaţie – derivate sau nu dintr-o deficienţă – care sunt suplimentare, dar şi 

complementare obiectivelor generale ale educaţiei pentru un copil”.5 

 Într-o lume normală deficiența nu ar trebui să reprezinte un impediment, o lipsă, 

ci o altă față a normalității. Din păcate, de cele mai multe ori, societatea tinde să-i 

marginalizeze pe cei care sunt diferiți. Persoanele cu dizabilități suferă nu atât din cauza 

deficienţei, cât din cauza atitudinii pe care cei din jur o au faţă de ea. Nu este suficient să 

spunem că au aceleaşi drepturi, ci trebui să le oferim şi aceleaşi şanse la integrarea în 

societate. Dacă persoanele cu dizabilităţi se străduiesc să ţină pasul cu societatea, oare 

cea din urmă la rândul ei, nu ar trebui să le ofere şansa de a evolua cât mai aproape de 

normal sub aspect fizic, psihic, personal, profesional şi social?  

 În viziunea UNESCO, „educația incluzivă caută să răspundă nevoilor de învățare 

ale tuturor copiilor, tinerilor și adulților cu un accent deosebit pe cei vulnerabili din 

puncul de vedere al marginalizării și excluziunii sociale iar școlile obișnuite, cu o 

orientare incluzivă sunt cele mai eficiente mijloace de combatere a discriminării și 

creează comunități primitoare, dezvoltând o societate incluzivă și oferind tuturor accesul 

la educație”.6  

 Principalele provocări pe care le ridică incluziunea educaţională a copiilor cu 

dizabilităţi sunt generate de o serie de situaţii - caracterul interinstituţional al evaluării, 

lucrul în echipă, colaborarea cu părinţii, eterogenitatea colectivelor de elevi din şcolile 

incluzive etc.  

 Colaborarea cu părinţii implică foarte multe dificultăți pentru toţi profesioniştii, 

care, în multe situaţii, se confruntă cu rezistenţa lor, fie din teama de etichetare, respingere 

sau orientare a copilului spre şcoala specială, fie din cauza comodităţii. Specialiştii au 

remarcat că cea mai mare rezistenţă la ideea că au un copil cu dizabilităţi se întâlneşte la 

părinţii cu studii superioare, care depăşesc cel mai greu dezamăgirea că nu este copilul 

dorit. 

 Familiile cu un statut socioeconomic mai modest acceptă mai uşor problemele 

copilului, deoarece se bazează pe o filozofie de tipul: „asta ne-a dat Dumnezeu, aceasta 

este crucea şi trebuie să o ducem (...)”. Ele solicită mai repede ajutorul, dar uneori nu au 

resursele necesare pentru a susţine recuperarea copilului. 

 Părinţii elevilor cu dificultăţi de adaptare şcolară, care asimilează greu 

cunoștințele necesare, nu acceptă ca ei să frecventeze şcoala specială. În lipsa profesorilor 

de sprijin şi a celorlalţi specialişti, cu ei lucrează doar cadrele didactice care predau la 

clase. Munca în echipă implică un schimb permanent de informaţii, de încredere şi respect 

reciproc între specialişti, dar ascunde şi o „muncă de culise” (Goffman, 2007, p. 137), 

astfel încât toţi factorii implicați să înţeleagă nevoile acestor copii şi să-şi împartă 

responsabilităţile. 

  Activitățile educative școlare sau extrașcolare reclamă noi modalități de 

proiectare și desfășurare a lor, în relație directă cu posibilitățile reale ale elevilor, astfel 

încât să poată veni în întâmpinarea cerințelor pe care elevii respectivi le resimt în raport 

                                                 
5 Tipologia categoriilor de cerinţe educative speciale din chestionarul aplicat în 1993 de UNESCO, apud 

T. Vrăşmaş, P. Daunt, I. Muşu, Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale, 

Reprezentanţa UNICEF în România, 1996, p. 13. 
6 Traian Vrăsmaș – Probleme psihopedagogice ale copiilor cu CES, suport de curs, management 

Educațional , Anul II 
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cu actul educațional. Acest proces presupune pe lângă continuitate, sistematizare, 

coerență, rigoare și accesibilizare a conținuturilor, un anumit grad de înțelegere, 

conștientizare, participare, interiorizare și evoluție în planul care desfășoară activitatea 

instructiv-educativă în condițiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi, 

cunoașterea elevilor. Cerintele educative speciale solicită abordarea actului educațional 

de pe poziția capacității elevului deficient sau aflat în dificultate de a ințelege și valorifica 

conținutul învățării, și nu de pe poziția cadrului didactic. 

 Colectivele numeroase şi diverse de elevi, aşa cum se întâlnesc în şcolile incluzive 

de la noi, implică o „destandardizare a muncii”. Este o muncă grea şi ca volum şi 

presupune consum nervos, dar şi timp fizic. În plus, acest lucru le determină pe cadrele 

didactice să trăiască sentimentul lipsei de eficienţă, în ceea ce priveşte activitatea lor. Sunt 

clase numeroase cu peste 30 de elevi, dintre care doi sau trei integraţi, situație deloc 

ușoară. În lipsa unor soluţii eficiente de a lucra cu colective diverse de elevi, profesorii 

încearcă să niveleze clasele, sau să-i ignore pe copiii cu CES. Neglijarea copiilor cu 

cerințe educaționale speciale este explicată şi prin presiunea părinţilor celorlalți copii care 

doresc performanță prin obținerea de rezultate bune la concursuri şcolare şi extraşcolare. 

În plus, prestigiul şcolii şi al dascălului e mai mare dacă se orientează spre performanţă. 

 Din punctul meu de vedere cel mai important proces este cel de dezvoltare a 

abilităților sociale pentruacești copii. „Abilitatea socială este definită drept capacitatea 

de a iniţia şi întreţine relaţii personale, de a fi acceptaţi si de a ne integra în grupuri, de 

a acţiona eficient ca membri ai unei echipe”. Prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

şi relaţionare interpersonală, putem preveni scăderea performanţelor şcolare, problemele 

emoţionale şi de comportament, dificultăţile de adaptare socială integrându-i, cu adevărat, 

în comunitățile din care fac parte. 

 Pentru acest lucru propun utilizarea unor tehnici și activități instructiv-educative 

utilizate în învățământul primar: 

 Tehnica ziarului vorbitor – la începutul orei cadrul didactic oferă un ziar elevilor 

și le solicită să-și exprime sentimentele produse de activitățile din ziua respectivă, 

acționând asupra ziarului (poate fi și o coală de hârtie sau un ambalaj). Prin mototolirea 

sau ruperea ziarului putem determina sentimentele de furie sau de frustrare acumulate de 

către elev. 

 Grupurile zumzăitoare - elevii sunt împărţiţi în grupe de câte patru persoane 

pentru a le permite și celor mai timizi să-şi exprime opiniile. Rezultatele muncii în echipă 

vor fi prezentate de un singur elev, fără a se nominaliza elevii care au avut o anumită idee. 

La început prezentarea va fi realizată de către elevii mai îndrăzneți, fără probleme de 

comunicare, pe măsură ce se vor familiariza cu această tehnică, sarcina prezentării 

rezultatelor finale va reveni și celor mai timizi. 

 Obiecte găsite - este o activitate energică și amuzantă care contribuie la 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi negociere. Li se cere elevilor ca timp de câteva 

minute să iasă din clasă şi să revină aducând cu sine un obiect pe care l-au găsit în afara 

clasei. Au sarcina de a prezenta cât mai atractiv obiectul respectiv şi, chiar mai mult, să-

și convingă colegii sau cadrul didactic să îl achiziționeze. 

 Ochelarii vorbitori - Elevii sunt așezați în cerc. O pereche de ochelari de soare va 

trece pe rând de la unul la celălalt. Unul dintre copii începe jocul purtând ochelarii. 

Vecinul din partea dreaptă spune: „Ochelari, ochelari, spuneţi ce vedeţi,/Spuneţi ce vă 

place cel mai mult la mine!” Cel care poartă ochelarii trebuie să răspundă găsind cât mai 

multe calități ale colegului saă, apoi va trece ochelarii vecinului din partea stângă. Jocul 

continuă până ce toţi membrii cercului vor lua parte la el. 

 Mângâierea îngerilor - pe un fond muzical adecvat, copiii aşezaţi pe două rânduri 

faţă în faţă, având roluri de îngeri ating ușor colegul care trece  încet, cu ochii închişi, 

prin  culoarul  format,  transmițându-i  gânduri  de afecţiune. Prin acest exerciţiu – joc 

se  urmăreşte coeziunea clasei,  respectul faţă de ceilalţi, echilibru individual psihic. 
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 Prin intermediul unor astfel de activități se urmărește libertatea de manifestare, 

colaborarea cu colegii, antrenarea răbdării, dezvoltarea creativității și respectarea 

regulilor de grup.  

  

„Învățați copiii că sunt unici. 

În acest fel ei nu se vor simți presați să fie ca toți ceilalți!” (Cindy Cashman) 
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ APLICATĂ –EXEMPLE DE BUNE 

PRACTICI 
 

Profesor învățământ preșcolar: Ciubotaru Florina Aurora 

Grădinița cu program prelugit Nr.23, Municipiul Ploiești 

 

 

 Numele meu este Florina Ciubotaru și lucrez ca profesor învățămât preșcolar la 

Grădinița cu program prelungit nr.23, Municipiul Ploiești, o grădiniță normală - dar care 

acceptă cu bucurie, respect și dorința de a ajuta - și copii cu cerințe educative speciale. 

Ceea ce doresc să împărtășesc cu dumneavoastră este cazul unui băiețel în vârstă 

de 5 ani, diagnosticat cu ADHD, asupra căruia am realizat un studiu de caz. 

 

STUDIU DE CAZ 

Nume şi prenume: E.F.A;  

Vârsta: 5 ani;  

Sex: masculin;  

Grupa: mijlocie; 

 Prezentul studiu de caz a fost întocmit pentru a ilustra faptul că și copiii cu cerințe 

educative speciale, pot fi integrați cu succes într-o unitate de învățământ de masă, dar și 

felul în care s-au îmbunătățit performanţele şcolare ale copilului, dar mai ales 

comportamentul acestuia sub influenţa colaborării eficiente grădiniță-familie și a 

participării permanente a mamei în cadrul activităţilor clasei.  

Date despre familie: preșcolarul face parte dintr-o familie alcătuită din 4 membrii: el, 

fratele său mai mare cu 3 ani și cei doi părinți, mama și tata. Fratele său este școlar acum, 

însă a frecventat aceeași grădiniță ca și A., învățând chiar în aceeași sală de grupă și 

manifestând același comportament  agresiv și nespecific unui copil de vârstă preșcolară. 

 Mama – E.M. – lucrează ca agent de vânzări și este mai tot timpul pe drumuri, fie 

în localitate, fie pe Valea Prahovei. 

 Tata – E.V. – își face rareori prezența la grădiniță, dat fiind faptul că este mai mult 

plecat la muncă în străinătate. Așadar toate responsabilitățile familiei cad mai mult pe 

umerii mamei. 

 În ceea ce privește bunicii, doar bunica paternă (fostă îngrijitoare în grădiniță, 

acum pensionată)  mai vine uneori la grădiniță pentru a-l prelua pe copil. În ansamblu, 

pare a fi o familie închegată și armonioasă. Ajungând să îi cunoști mai bine, lucrurile stau 

cu totul diferit. 

Date despre dezvoltarea fizică și starea de sănătate: copilul este aproape normal 

dezvoltat din punct de vedere fizic, fiind puțin mai scund decât ceilalți copii de vârsta sa. 

Starea de sănătate este foarte bună, lipsind o singură dată când a făcut otită. Din ce am 

putut constata, pe partea psihică și emoțională preșcolarul prezintă câteva probleme, lucru 

observat și de medicul școlar care i-a recomandat, prin intermediul unui bilet de trimitere, 

un consult la neuropsihiatrie infantilă. Nici de vorbit nu vorbește clar și pronunță doar 

câteva cuvinte, motiv pentru care a fost îndrumat către logoped. 

 Pe lângă cele amintite, ceea ce am considerat a  fi cu adevărat grav, este 

comportamentu său foarte agresiv, atât cu covârstnicii săi, cât și cu noi – cadrele didactice 

sau cu restul personalului grădiniței. Copilul este irascibil,vulcanic, mușcă extrem de tare, 

ciupește, lovește cu pumnii și cu picioarele, bruschează, scuipă, aruncă cu obiecte, se 

lovește cu capul de pereți. 

Date privind dezvoltarea personalității: temperament puternic, exteriorizat, foarte ușor 

iritabil, agresiv cu cei din jur și uneori cu sine însuși, dominator, nu suportă regulile și 

nici limitele, nu are răbdare, atenție instabilă, se plictisește foarte ușor, dorește să facă 

doar ce vrea el și atunci când vrea el, limbaj deficitar (predomină comunicarea mimico-
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gesticulară, însă înțelege informația verbală; încearcă să construiască propoziții scurte dar 

acordul gramatical și genul cuvintelor nu sunt corect folosite). Are însă o imaginație 

creatoare și își așterne gândurile prin intermediul desenului și al picturii. 

Are momente când dorește să fie sociabil, însă nu cu toți copiii ci doar cu aceia pe care el 

îi preferă.  

Prezintă o memorie matematică dezvoltată, rezolvând exerciții mult mai grele decît 

normalul vârstei sale.Rezistă la efort, cu atât mai mult cu cât activitatea îi place, iar dacă 

se întâmplă să se plictisească întrerupe activitatea și își găsește singur altă preocupare. 

Trăsături de caracter în devenire: în agitația lui, este extrem de ordonat și grijuliu cu 

lucrurile sale personale, necesită activităţi diversificate ce-i pun gândirea să lucreze. Are 

preferințe pentru activităţile practice, matematice, cele experimentele şi educaţie fizică. 

Are un stil de muncă rapid, se grăbeşte să termine primul şi de multe ori poate greşit, 

rezistă la efort intelectual susţinut şi fizic doar dacă permanent are ceva nou. Lucrează 

atât independent dar şi în grupuri mici, de multe ori îşi ajută şi colegii. 

Cerinţe specifice: Zilnic, în clasă domnea haosul. Copiii erau loviți, mușcați, bătuți, 

lucrurile le erau rupte sau distruse, noi – educatoarele eram lovite cu șutul , ciupite sau 

mușcate  dacă îndrăzneam să nu îi facem pe plac sau să îl convingem că nu procedează 

corect. De activități nici nu se mai punea problema că se pot desfășura în condiții normale. 

Părinții celorlalți copii erau revoltați. Numai mama copilului în cauză nu voia să înțeleagă 

gravitatea faptelor, acuzând tot timpul alte persoane că îl provoacă și că nu este singurul 

copil care se comportă așa. Ajungând într-un punct în care  nu știam ce măsuri și metode 

să mai aplicăm la clasă, în vederea îmbunătățirii comportamentului lui A., m-am consultat 

cu colega mea de grupă și cu directorul unității și am ajuns la concluzia că cea mai 

potrivită cale ar fi să discutăm cu mama copilului, deși făceam lucrul acesta zi de zi fără 

a obține vreun rezultat. Ba chiar, fiind chemată într-o zi de acasă deoarece copilul făcuse 

o criză de nervi, a scos o curea din geantă și a început să lovească copilul, după care acesta 

s-a potolit și a rămas cu o teamă pe tot parcursul zilei. 

 Obiective stabilite pentru remedierea problemelor: primul pas a fost purtarea unei 

discuții cu mama copilului.  

 În urma discuției, am aflat că dânsa se ocupă mai mult singură de creșterea celor 

2 copii, soțul fiind mai mult plecat în stăinătate, decât acasă. A recunoscut că întâmpină 

probleme de colaborare cu copilul și că de multe ori îi face pe plac doar ca să nu mai țipe 

sau să se comporte urât. I-am propus să îi oferim ajutorul și a fost de acord. Am stabilit 

împreună direcțiile spre care trebuie să ne îndreptăm în primul rând: logopedie (pentru a 

ajuta copilul să se exprime verbal, descărcându-și astfel tensiunile și frustrările 

acumulate), control la neuropsihiatrie infantilă și terapie cognitiv - comportamentală 

(pentru a scăpa de agresivitate și pentru a-și găsi echilibrul).  

Stabilirea unui plan de acţiune: i-am sugerat mamei să petreacă cât mai mult timp în 

preajma copilului și să nu mai fie agresivă cu acesta deoarece violența naște violență. 

Copilul trebuie să se simtă iubit și în siguranță. Până la ameliorarea situației, am stabilit 

de comun acord, ca mama să petreacă câteva ore pe zi alături de copil la grădiniță, timp 

îl care îi va observa comportamentul, îl va tempera atunci când este cazul și va încerca să 

găsescă cele mai potrivite metode de rezolvare a situației în care se află copilul. Ba chiar 

a fost urmărit în sala de grupă și de terapeutul alături de care lucrează.  

 Progresele au fost mici la început, dar vizibile. Cam după un semestru de 

medicație ușoară,  mers la terapie și la logopedie rezultatele notabile au început să apară: 

copilul avea intenția să muște când ceva nu îi convenea, dar se oprea și trăgea aer în piept 

aopi se calma, limbajul a început să prindă contur și implicit și modul de exprimare, a 

devenit mai sociabil, preferând jocurile alături de copii în detrimentul jocului solitar, a 

început să folosească cuvintele ,,Te rog!” și ,,Mulțumesc!”, se concentrează – stând pe 

scăunel sau la masă- la o activitate, mai mult de 10 minute, nu se mai grăbește să termine 

fișa de lucru doar pentru a fi primul, manifestă empatie față de persoanele din jur, este 
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dornic să fie de folos cuiva și simte adesea nevoia de a fi stimat și apreciat. Simplul fapt 

că o vedea pe mama sa într-un colț al clasei, îi dădea încredere în sine și îl determina să 

își calculeze bine pașii înainte de a acționa într-o direcție. Din copilul care provoca mereu 

deranj și haos în jurul lui, a devenit treptat liniștit (atunci când este zgomotul prea mare, 

se retrage din mijlocul mulțimii, se așează într-un loc mai retras și spune că dorește câteva 

clipe de liniște, pentru a-și reveni). În cadrul serbărilor sau a atelierelor de lucru cu părinții 

este foarte liniștit și caută mereu să își facă mama mândră, așteptând mereu validarea din 

partea ei: ,,Am făcut bine?” sau ,,Ești mândră de mine?” 

 Menționez că preșcolarul în cauză a mers la terapie pe tot parcursul anului școlar 

2018-2019. Începutul anului școlar 2019-2020 îl găsește cu totul schimbat față de 

începutul anului precedent. Desigur că mai prezintă mici tulburări de comportament sau 

de atenție, dar nu constant și oarecum specifice vârstei. Progresele lui reies și din analiza 

produselor activității și sunt consemnate toate în caietul de observații. 

 În concluzie, stabilirea unor obiective și a unor căi stricte de acțiune gândite de 

cadrele didactice în parteneriat cu directorul unității, cu familia copilului reprezentată prin 

mamă, cu medicul școlar, cu psihoterapeutul, dar și cu bunăvoința copiilor din grupă, au 

avut rezultatele scontate în cazul preșcolarului E.F.A., reușind să fie integrat (cu multă 

muncă, cu multe lacrimi vărsate și cu mult curaj) în cadrul unei grupe ce copii normali, 

Acest lucru scoate în evidență încă o dată, cât de important este ca cei 2 actori implicați 

în educația copilului – familia și grădinița, să colaboreze permanent și să țintească spre 

același țel: binele copilului. 

 În finalul acestui articol, mărturisesc că integrarea acestui copil a fost o cumpănă 

în cariera și în viața mea, un drum pe care l-am parcurs anevoios, uneori îngenunchiată , 

dar pe care nu l-am abandonat niciodată deoarce forța mea interioară îmi spunea că voi 

reuși. Și așa a fost! 

 

 

Notă: Acest articol a fost scris în urma experiențelor reale, trăite de mine, motiv pentru 

care nu am ce cărți să menționez ca sursă bibliografică. 
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CONCENTREAZĂ-TE PE SUCCES! 
Grigore Raluca, Liceul Teoretic Murfatlar, Constanţa 

 

 

Evaluarea reprezintă verificarea zilnică în vederea îmbunătăţirii parcursului cu 

scopul de a face mici schimbări şi, prin urmare, progrese. Unii profesori folosesc un jurnal 

deschis sau o mapă cu sugestii pentru diferite activităţi sau sarcini de lucru. Elevii sunt 

invitaţi să scrie orice comentariu doresc, sugestii privind îmbunătăţirea cursului şi a 

materialelor oferite pe măsură ce acestea avansează. 

 Lucrarea doreşte să fie o invitaţie adresată actorilor educaţionali către evaluare în 

scopul îmbunătăţirii demersului didactic. Monitorizarea se poate realiza de cadrul 

didactic (autoevaluare), dar şi de către elevi ca beneficiari direcţi ai lecţiilor. Sugestiile 

lor pot fi privite, iniţial, cu reticenţă pentru că nu vor fi suficient şlefuite, dar, prin 

colaborare, ele vor fi apropiate demersului didactic, se vor îndepărta de persoana cadrului 

didactic şi se vor apropia de activitatea lui, de evaluare. Acest exerciţiu poate fi util atât 

cadrului didactic, cât şi elevilor pentru viitoarele lor activităţi prin mutarea accentului de 

pe individ pe activitatea acestuia, de pe trăsături personale pe obiective, competenţe, 

scopuri.   

Exemplul ales pentru sesiunea de comunicări este de la clasa a V-a şi are drept 

competenţă generală: adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă 

sănătos și echilibrat, iar competenţa specifică: 1.2. Analiza surselor de stres și a 

consecințelor acestuia asupra sănătăţii şi stării de bine, din programa de consiliere şi 

orientare. La sfârşitul activităţii, elevii au fost capabili să: identifice în situaţia prezentată 

posibile cauze ale eşecului; analizeze soluţia aleasă de Bambino pentru a elibera stelele; 

discute, alături de colegi, o afirmaţie data prin identificarea metodelor prin care putem 

deveni mai buni. Strategii didactice alese: metode şi prodecee: conversaţia euristică, 

brainstorming, dezbaterea; mijloace de învăţământ: film animat, imagini cu copii ce au 

diverse stări emoţionale; forma de lucru: activitate individual cu raportare frontal; 

modalităţi de evaluare: aprecieri încurajatoare asupra rezultatelor activităţii (atât pentru 

cei ce vor răspunde, cât şi pentru cei ce vor asista la lecţie). 

Demersul didactic a fost realizat pe structura ERR (evocare, realizarea sensului, 

reflecţie) 

Evocarea: Se dau patru situaţii. După ce sunt citite, se discută care ar putea fi starea de 

spirit a celor patru copii.  

Carla a câştigat concursul de înot. 

Carla nu a câştigat concursul de înot. 

Doru a trecut de faza locală la olimpiada de matematică. 

Mirela nu a trecut de faza locală la olimpiada de matematică. 

Se dau patru interpretări. După ce sunt citite, se discută care ar putea fi starea de spirit a 

celor patru copii. 

Am avut mare noroc. Nu s-a prezentat favorita la această probă. 

În sfârşit, culeg roadele muncii mele. A meritat efortul depus. 

Ar fi trebuit să mă pregătesc mai serios. Am pierdut mult timp cu jocurile. 

Eram sigură că nu o să reuşesc. M-am dus doar de gura mamei. Nu sunt atât de bună 

cum crede doamna profesoară. 

 

Realizarea sensului: Prezentarea a patru imagini (suggestive pentru anumite trăiri 

emoţionale, de ex. bucurie, frică, dezgust, nesiguranţă), discuţii pe baza acestora: 

Credeţi că aceşti copiii au avut succes sau nu? Motivaţi alegerea. 

V-aţi aflat vreodată în situaţii similare? Cum v-aţi simţit când aţi reuşit? Dar când nu a 

fost totul cum v-aţi propus? 
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Prezentarea videoclipului 1 şi discutarea raportului dintre generaţii, de ce nu se înţeleg 

asupra modului cum trebuie să poarte şapca, cum trebuie mânuite stelele, ce soluţie alege 

băiatul, care sunt consecinţele alegerilor lui etc. 

Reflecţie: Voi cum aţi fi procedat? Ce putem învăţa de la un copil? (videoclipul 2) Ce 

alte situaţii aţi putea prezenta în legătură cu surselor de stres și a consecințelor acestuia 

asupra sănătăţii şi stării de bine? 

În urma discuţiilor putem identifica persoanele ce au o atitudine activă sau cele ce 

prezintă un compotament mai degrabă pasiv. Puşi în situatia de a judeca comportamentul 

altor copii, de a extrage consecinţe şi soluţii, vom descoperi atitudinea şi aptitudinile lor 

pentru a rezolva o situaţie problemă, iar mai departe de a realiza alte evaluări sau 

autoevaluări. Există moduri diferite de abordare a dificultăţilor între persoanele active şi 

cele pasive: 

Persoanele active se axează pe:   Persoanele pasive se axează pe: 

    Proces: Ce să fac mai departe?                                       Rezultat: Va fi un dezastru. 

   Îmbunătăţirea activităţii: Ce putem face                        Perfecţionism: Nu va ieşi 

niciodată bine. 

                                       să iasă mai bine? 

   Aspectul pozitiv:                                   Aspectul negativ: A fost 

groaznic. 

Cel puţin acest lucru a mers foarte bine. 

   Procesul de învăţare:           Acuzare: A fost vina celuilalt. 

Ce putem învăţa din asta? 

 

Ca profesori, putem alege între a fi activ sau pasiv, prima este în avantajul nostru 

şi al elevilor noştri, mai ales dacă vrem să-i avem parteneri activi în demersurile didactice, 

în special în evaluare. Asta nu înseamnă că unele probleme nu sunt cauzate de alţii sau de 

împrejurări pe care nu le controlăm. Unele sunt. Dar oricare ar fi cauza lor, orice persoană 

poate exercita o influenţă şi trebuie să se implice activ. E important să ne facem cunoscut 

punctul de vedere persoanelor care ne îngreunează sarcina, dar, în acelaşi timp, trebuie să 

explorăm căile care pot limita efectele negative ale acestor dificultăţi. Nu este uşor să 

menţii o atitudine pozitivă în faţa unor dificultăţi persistente. Discutând despre ele, putem 

descoperi că şi alte persoane se confruntă cu situaţii similare, poate avem ceva de învăţat 

de la ei. 
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1.  https://www.youtube.com/watch?v=CCQ9v6XMC6c  

2.  https://www.youtube.com/watch?v=V-bjOJzB7LY&ab_channel=TED  

3. Collignon, Gérard, Cum să le spun…: Metoda Process Comunication, Bucureşti, Editura  

Trei, 2015. 

      4. Hatti, John, Învăţarea vizibilă: ghid pentru profesori, Bucureşti, Editura Trei, 2014. 

      5. Mucchielli, Alex, Arta de a comunica: metode, forme şi psihologia situaţiilor de 

comunicare, Iaşi, Editura Polirom, 2005. 

     6. Petty, Geoff, Profesorul azi: metode moderne de predare, Bucureşti, Atelier Didactic, 2007.  
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DEBRIEFING-UL PSIHOLOGIC ȘI ACTIVITĂȚI DE TIP „MINUTĂ” 

ÎN GRUPUL PĂRINȚILOR COPIILOR CU CES 
 

Dumitru Virginia, Liceul Tehnologic ,,Ioan N. Roman" Constanța,  

Dobromir Eugenia, CJRAE Constanța 

 

Constituirea grupului de suport al părinților copiilor cu CES 

În prezentul plan psiho-educațional, ne-am propus inițierea, organizarea grupului de 

suport adresat părinților copiilor cu cerințe educative speciale (CES), precum și 

investigarea efectelor grupului de suport asupra nivelului de stres al părinților copiilor cu 

CES, exersarea unor strategii de coping adaptative și asocierea pozitivă a acestora cu 

extraversia, deschiderea și agreabilitatea. 

La grupul de suport au participat 12 părinți ai căror copii au cerințe educative 

speciale și au certificate de orientare școlară și profesională emise de comisia de SEOSP 

Constanța. Parinții participanți la grup au fost zece mame și doi tați, cu niveluri ridicate de stres, 

nevrotism, conștinciozitate, evaluați în cercetare cu scala de stres din chestionarul DASS 21, 

inventarul NEO-PIR/NEO-FFI, chestionarul CERQ, dar și părinți ale căror strategii de coping 

dezadaptative,  autoculpabilizarea, ruminarea, catastrofarea, culpabilizarea celorlalți, se 

asociază pozitiv cu nevrotismul, conștiinciozitatea. Intervenția utilizată în cercetarea de față 

asociază principiile și tipul de organizare a grupului de suport cu tehnicile de psiho-educație, 

având ca instrumente de lucru tehnicile psiho-dramatice. Grupul propus participanților părinți 

este un grup constant, care are ca obiective: 

1. Informarea corectă a participanților asupra cerințelor educative speciale. 

2. Scăderea nivelului de stres și nevrotism al participanților parinți ai copii cu CES. 

3. Deculpabilizarea, formarea și dezvoltarea abilităților de gestionare a propriilor 

trăiri,  management al stresului, raportate la particularitățile copilului. 

Ipotezele formulate sunt următoarele: suportul specializat adresat parinților cu 

CES poate reduce nivelul de nevrotism; suportul specializat adresat parintilor cu CES 

poate determina exersarea unor strategii de coping adaptative, dar și  asocierea pozitivă 

a acestora cu extraversia, deschiderea și agreabilitatea; suportul specializat adresat 

parintilor cu CES poate reduce nivelul de stres al parinților copiilor cu CES. 

Designul activităților psiho-educaționale cu părinții copiilor cu CES cuprinde: 

1. Activități psiho-educaționale în grupul părinților de suport (șase activități). 

2. Debriefing-ul psihologic în grupul părinților copiilor cu CES (folosit în situații 

de criză educațională determinată de comportamentul copilului cu CES). 

3. Activități - Minută (folosite pe tot parcursul celor două luni, centrate pe 

nevoile părinților). 

4. Întâlniri individualizate cu părinții  (în funcție de nevoile acestora și ale copilului 

cu CES). 

5. Activitate de vizionare a unor suporturi video ale activității elevilor cu CES (în 

timpul unor crize educaționale) din timpul derulării  cursurilor la clasă. 

 

 Debriefing-ul psihologic 
Debriefing-ul psihologic poate fi utilizat în cazul tuturor persoanelor implicate în 

acte de incidențe traumatice, violență, agresivitate, abuz (realizate de copilul cu CES în 

mediul școlar, în cazul nostru). Poate fi utilizat şi după alte episoade dramatice de crize 

educaționale determinate de comportamentul elevului cu CES. Aici şi acum este aspectul 

central al debriefing-ului, analiza relaţiilor şi emoţiilor prezente ale părinților copilului cu 

CES și al persoanelor implicate. Se vor discuta cum s-a întâmplat, ceea ce au văzut 

oamenii şi cum ce simt şi gândesc despre incident în prezent, dar și activități de vizionare 

a unor suporturi video ale activității elevilor cu CES (în timpul unor crize educaționale) din 

timpul derulării cursurilor la clasă. 
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Părinților le-am prezentat avantajele, efecte specifice ale procesului: reducerea 

oricărui efect pe termen lung al stresului provocat de incidentul determinat de copilul cu 

CES, îndeosebi al celor provocate de stresul post-violență; reducerea incidenţei bolilor şi 

absenteismului; reducerea problemelor personale, maritale şi relaţionale; reducerea 

problemelor la serviciu; reducerea anxietăţii faţă de tipul de ajutor de care vor avea 

nevoie; reducerea anxietăţii la oricine s-ar putea simţi ameninţat sau jenat dacă vor solicita 

ajutor specializat; reducerea anxietăţii faţă de stresul şi reacţiile traumatice, considerate 

adesea ca semne de slăbiciune. 

Debriefing-ul psihologic este definit de astfel: „O intervenţie cu una sau mai 

multe persoane în scopul exteriorizării impresiilor şi reacţiilor şi a celor ce au oferit 

ajutor, în timpul sau după un incident traumatic, cum ar fi un accident sau un dezastru”. 

Debriefing-ul este o intervenţie imediată care are loc în primele ore şi la cel mult 2-3 zile 

după eveniment; o intervenţie scurtă şi în grup, în general de două ore, în scopul facilitării 

exprimării sentimentelor şi emoţiilor, în vederea obţinerii unei descărcări emoţionale. În 

cadrul sesiunii, oamenilor li se oferă posibilitatea de a vorbi despre experienţele sau 

emoţiile trăite în scopul de a reduce orice efect ulterior şi de a minimaliza posibilitatea 

dezvoltării tulburării de stres posttraumatic. Modelul în șapte trepte este oferit de Atle 

Dzregrov (2011), de la Centrul pentru crizele psihologice, Bergen, Norvegia. Participanţii 

părinți trebuie să stea aşezaţi toţi în jurul unei mese, pe scaune similare, inclusiv debriefer-

ul. Stând în jurul unei mese, mai curând decât în cerc deschis poate înlătura posibila 

impresie că sunt la o şedinţă de terapie. Un cerc deschis este şi mai ameninţător. Nu 

trebuie permis accesul nici unui observator sau a vreunui reprezentant media (în mediul 

școlar sunt frecvente intervențiile mass-mediei în incidente violente). Membrilor grupului 

trebuie să li se spună că dacă trebuie să iasă la un moment dat, să o facă în cea mai mare 

linişte. Acest lucru nu trebuie oricum încurajat. Trebuie să li se spună că întâlnirea va dura 

câteva ore, fără pauze. Atunci când grupul de părinți s-a întâlnit într-un loc intim şi s-a 

aşezat confortabil, sesiunea poate să înceapă. 

Introducerea: După o scurtă prezentare se prezintă procesul de debriefing, 

avantajele lui, fapt care ajută la crearea sentimentului de încredere la începerea sesiunii. 

Regulile: Următoarele reguli trebuie prezentate explicit: nu trebuie să spună nimic 

altceva decât care a fost rolul lor în desfăşurarea evenimentelor ca facilitatori sau asistenți 

personali ai copiilor cu CES. Sublinierea confidenţialităţii în interiorul şi exteriorul 

grupului. Nu ar trebui luate notiţe, dar dacă e nevoie de ele, acestea nu pot fi luate note 

decât cu acceptul participanţilor. Nimeni din afară nu va fi contactat fără acordul tuturor 

participanţilor. Cei care participă trebuie să admită că nu vor discuta ceea ce s-a întâmplat 

în cursul sesiunii de debriefing cu nimeni din afara grupului. Se subliniază faptul că deşi 

unele experienţe anterioare ar putea fi aduse la suprafaţa conştiinţei, ceea ce interesează 

sunt reacţiile şi emoţiile aşa cum sunt trăite ele în grup. Explicaţi că participanţii se vor 

putea simţi mai rău, în timpul sesiunii şi după, dar că lucrul acesta este absolut normal.  

Explicaţi că debriefing-ul nu e un forum în care să fie formulate diverse plângeri, deşi ele 

vor apărea probabil. 

Procedura: Cei care iau parte la sesiune sunt apoi întrebaţi:   

1. Ce aţi aflat, învăţat despre incident?     

2. Dacă aţi fi fost un membru al echipei de intervenţie educațională şi ajutor, ce 

credeţi că aţi fi făcut atunci când aţi auzit despre incident şi cum v-ar fi afectat? 

3. Care a fost rolul dumneavoastră? 

Un mod natural de a face acest lucru este să mergem în cerc, pentru a afla pe rând 

părerea fiecărui părinte participant, începând. 

Expectanţe şi fapte: Aşteptările şi gândurile trebuie investigate pentru a ne face 

o idee despre cât de pregătiţi erau cei implicaţi. De exemplu: 

1. Ce v-aţi aşteptat să se întâmple? 

2. Ce gândeaţi atunci? 
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3. V-aţi aşteptat la violenţă?   

4. Cum aţi fost tratat de ceilalţi în timpul incidentului? 

5. Cât de pregătit aţi fost pentru ceea ce s-a întâmplat? 

6. Ce credeaţi că se întâmplă? 

Gânduri şi impresii: Atunci când participanţii sunt întrebaţi ce au văzut şi cum 

văd acum faptele situaţiei traumatice, pot fi puse întrebări de tipul: 

1. Care a fost primul dumneavoastră gând când aţi înţeles că sunteţi implicat? 

2. Ce aţi hotărât să faceţi? 

3. De ce aţi luat această decizie?   

Împărtăşirea impresiilor şi faptelor poate ajuta membrii grupului să înţeleagă că 

au percepţii diferite asupra evenimentului şi să vadă implicarea lor dintr-o nouă 

perspectivă. Unele din gândurile lor vor fi confirmate de membrii grupului, dar pot 

descoperi că impresiile, percepţiile şi reacţiilor lor au avut la bază informaţii eronate. 

Acesta îi va ajuta să-şi înţeleagă propriile reacţii, să aibă o perspectivă cognitivă coerentă 

a evenimentului, să împărtăşească şi să integreze propriile experienţe, să-şi clarifice 

propriul rol şi cel al celorlalţi. Impresiile senzoriale sunt importante. Ce au văzut, auzit, 

simţit, mirosit, gustat? Astfel, controla sau preveni pierderea memoriei, care poate fi 

încurcată de unii stimuli externi ulteriori. Un sunet, miros sau gust pot provoca un flash-

back şi aduce evenimentul în prezent din nou. Discutarea gândurilor şi impresiilor ajută 

la pregătirea adaptării la orice nouă experienţă. 

  Reacţii emoţionale: Acesta reprezintă de regulă partea cea mai lungă a 

debriefing-ului. Întrebările anterioare conduc inevitabil la discutarea sentimentelor şi 

emoţiilor. Părinții vorbesc despre următoarele simptome specifice ale tulburării de stres 

post-traumatic: frică, neajutorare, frustrare, auto-reproşuri, vină, furie, depresie, lipsa 

speranţei, ruşine, izolare, anxietate, amărăciune, regret, tristeţe, eşec. Întrebările ar putea 

fi: 

1. Ce aţi simţit la început? 

2. Ce aţi simţit mai apoi? 

3. Cum te-au tratat cadrele didactice, elevii şi ce ţi-au spus? 

4. Dar ceilalţi care au fost cu tine? 

5. Cum te-ai simţit în momentul în care ai fost separat de propria familie? 

6. Care a fost lucrul cel mai rău care ţi s-a întâmplat?   

7. Ai plâns? 

8. Când? 

9. Ai jurat sau ai devenit furios? 

10. Când? 

11. Ce s-a întâmplat când ai aţi ajuns acasă? 

12. Cum au reacţionat partenerul/copiii/familia/prietenii tăi? 

13. Ce te-au întrebat ceilalţi despre incident? 

14. Cum te-au făcut să te simţi? 

15. Ce le-ai spus? 

Unii oameni reacţionează într-un mod pe care nu şi-l pot explica, pe care îl pot găsi 

îngrijorător. Atunci când cineva este foarte supărat sau plânge se poate întreba: 

 1. Ce simţi acum când stai aici?   

 2. Care sunt grijile şi temerile tale cale mai mari? 

  Normalizarea. Se subliniază faptul că emoţiile şi reacţiile sunt absolut normale. O 

scurtă explicaţie a stresului post-traumatic ar trebui să-i asigure pe părinții participanţi că 

nu înnebunesc şi nici nu sunt stupizi. Se pot explica efectele asupra relaţiilor pe care 

stresul post-traumatic le poate avea. 

Planificarea viitorului. În această etapă se discută posibilitatea de a avea nevoie de 

ajutor, a individului şi a familiei sale. 

1. De ce fel de ajutor sau susţinere credeţi că aveţi nevoie? 
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2. Ce resurse sunt disponibile în comunitatea, la serviciu şi acasă, familia, sau 

prietenii? 

3. Cum vă veţi descurca cu oamenii sau situaţiile dificile?   

4. Simte cineva din familia nevoia de a discuta împreună aceste lucruri? 

5. Dar copiii care au auzit de incident? 

6. Ce fel de ajutor le poate fi oferit? 

7. Ce ai învăţat de la ceilalţi din grup? 

Dezangajarea: Este momentul ca orice întrebare a participanţilor să fie acum 

pusă. Ajutorul ulterior poate fi oferit în condiţiile confidenţialităţii. Membrii sunt întrebaţi 

dacă doresc să se reîntâlnească în aceiaşi formula cândva în viitor. Unii vor dori alţii nu, 

deoarece fac faţă sau datorită negării. Li se va spune că probabil vor avea nevoie de ajutor 

specializat dacă: simptomele nu încep să diminueze după 4-6 săptămâni, sau mai mult; 

dacă simptomele se amplifică în timp, dacă apare o pierdere a unor funcţii sau abilităţi 

acasă, în relaţiile cu familia, cu munca, cu prietenii, apar schimbări importante de 

personalitate. 

  Follow-up: Poate fi nevoie sau nu de follow-up. E nevoie de acesta doar atunci 

când natura şi amplitudinea incidentului sunt deosebite. În cazul incidentelor minore nu 

e nevoie de follow-up. Participanţii părinți trebuie să fie asiguraţi că reacţiile lor sunt 

absolut normale în situaţia dată şi că follow-up este un procedeu standard care asigură 

verificarea reacţiilor şi confirmarea progresului lor. 

  Sumarizarea: Se face un mic rezumat al sesiunii şi prezintă ceea ce s-a întâmplat 

în timpul sesiunii. Permite ridicarea şi dispersarea membrilor grupului, verificând apariţia 

oricărui semn de stres la cei prezenţi. Poate fi efectul moderatorului, al unui stres mai 

profund sau al ambelor. Oferirea de ceai, cafea şi sandwich-uri poate oferi ocazia unor 

discuţii mai puţin formale. Unii vor dori să mai stea, alţii vor pleca imediat. Sesiunea este 

finalizată. Alţi vor dori să mai stea, dar ei nu trebuie să pună întrebări despre cele 

petrecute, să nu discute despre sesiune, decât dacă e întrebat.\ 

 

Activități de tip „Minută” cu grupul părinților copiilor cu CES 

        Activitățile tip „Minută”, sunt activități zilnice, scurte, desfășurate cu cu părinții 

copilului cu CES, de aproximativ 10 minute în pauza normală (sau 20 de minute în pauza 

mare), ce constau în întâlniri scurte înaintea orei de curs, sau după încheierea cursurilor. 

Structurarea acestora se bazează pe scopuri ce privesc derularea orelor în conformitate cu 

obiectivele individualizate ale profesorului de curs. Înaintea intrării în sala de curs pentru 

îndeplinirea rolului de facilitator al copilului cu CES, părinții pot fi în grup, sau 

individual, în concordanță cu nevoile educaționale din ziua respectivă și cu obiectivele 

specifice educaționale cu care se operează la activitățile curriculare, extra-curriculare din 

ziua respectivă. 

 
Bibliografie: 
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Mintală'', București, 6, 6-10. 
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structure  of  the  Difficulties  in Emotion  Regulation  Scale, ,,Journal  of  
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PROIECTUL  EDUCAȚIONAL – MODALITATE DE REALIZARE A 

INCLUZIUNII  COPIILOR CU CES 
Prof. Dr. Maria Drăcea 

Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”, Craiova 

 

         Promovarea incluziunii sociale, a persoanelor cu dizabilități, constituie  o prioritate 

în cadrul politicilor sociale, care s-au conturat în ultimii ani.  

       O modalitate de realizare a incluziunii sociale o constituie proiectul de parteneriat 

educațional, care  este „un ansamblu de activităţi corelate, organizate, ancorate în 

scopuri şi obiective bine delimitate, cu strategii şi resurse specifice, ceea ce evidenţiază 

caracterul de instrument al schimbării, dezvoltării instituţiei şcolare în plan structural şi 

funcţional.”(1, p. 25) 

        În cadrul activității extrașcolare se pot iniția proiecte de parteneriat educațional, care 

prin obiectivele propuse contribuie la  integrarea socială a elevilor cu dizabilități. 

        Colaborarea în cadrul activităților derulate cu elevi ai școlilor speciale, cunoșterea 

preocupărilor și a nevoilor  elevilor din sistemul de învățământ special precum și 

încurajarea atitudinilor de toleranță şi sprijin la nivelul copiilor, părinţilor şi personalului 

didactic sunt acțiuni care conduc la o mai bună înțelegere a nevoilor diverselor categorii 

de persoane și contribuie la cresterea capacitatii cadrelor didactice de a sustine si realiza 

initiative de voluntariat în beneficiul unor grupuri dezavantajate, 

        Un astfel de proiect intitulat „Pentru un zâmbet de copil ” a fost  derulat în 

parteneriat cu școli de masă și școli speciale, obiectivele, activitățile și  modalitățile de 

realizare fiind prezentate în cele ce urmează:   

A. INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

         Titlul proiectului: „Pentru un zâmbet de copil” 

          Categoria în care se încadrează proiectul:  

Educație pentru dezvoltare personală și voluntariat social, educație pentru 

drepturile omului și promovarea egalităţii de şanse pentru persoanele aflate în 

dificultate.  

B. REZUMATUL PROIECTULUI 

a. Ce fel de activitate este: expuneri, vizite,  spectacole, vizionări, activități 

practice 

b. Număr de elevi implicați – 200 

c. Activități propuse, în ordinea în care se vor desfășura:  

 - Noiembrie  – „Aceștia suntem noi  și  învățăm să fim sănătoși și veseli” – 

prezentarea proiectului, a participanților la proiect, informații despre menținerea sănătății 

și a igienei personale ca o condiție esențială pentru starea de bine a copiilor; oferire 

materiale de igienă, pentru elevii școlii speciale; 

       - Decembrie – „Moș Crăciun îi bucură pe toți copiii” – program de colinde și 

surprize pentru copii 

- Martie  – „Bucurii de primăvară” – confecționare mărțișoare, felicitări, 

decorațiuni de sărbători, în colaborare cu elevi ai scolilor speciale; 

- Mai  – „Din cărți luăm înțelepciune” – prezentare de cărți pentru copii, lectură, 

povești, realizarea bibliotecii clasei; oferire cărți; 

- Iunie  – „Lumea ta, copilărie!” – participare la ateliere și activități distractive 

organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului; daruri și dulciuri pentru copii. 

d. Parteneri: școli și grădinițe din învățământul de masă, școli speciale 

 

C.      PREZENTAREA PROIECTULUI 

 Argument justificare, context (analiză de nevoi)  
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Tot mai mult se vorbeşte despre modelul social al dizabilităţii conform căruia 

dizabilitatea nu este în sine o problemă socială, ci devine astfel din cauza lipsei unor 

atitudini şi comportamente adecvate ale membrilor societăţii, în raport de aceste persoane. 

Diversitatea pe care sistemul nostru de învăţământ o promovează este în primul 

rând una culturală iar dezideratul unităţii rezidă în acea cetăţenie democratică ce 

presupune printre altele sprijin pentru cei dezavantajaţi. Însă aşa cum o minte nu poate fi 

cu adevărat deschisă fără o inimă deschisă, de multe ori doar deschizându-ne inima îi 

putem ajuta pe alţii să își deschidă cugetul, să crească, să înveţe.  

Activitatea didactică ce implică şi copii cu deficienţe este una complexă ce solicită 

atât pricepere şi dăruire din partea cadrului didactic cât şi o serie de atitudini şi 

comportamente din partea colectivului de copii. Ori acestea nu exista de la început şi nici 

nu se dezvoltă de la sine pe parcurs ci necesită eforturi conştiente şi susţinute în acest 

sens. În cazul copiilor cu deficienţe sezoriale, ei au nevoie în primul rând să dobândească 

un grad de autonomie personală care să le permită satisfacerea nevoilor fiziologice, însă 

acest proces nu se poate realiza în lipsa unei minime integrări sociale. De aceea ei trebuie 

ajutaţi să îşi menţină sănătatea dar şi pentru a se dezvolta armonios, deziderate ce 

presupun atât abilităţi cât şi atitudini pozitive legate de igienă, de cultură şi de civilizaţie. 

Copiii cu deficienţe au nevoie de asemenea să devină deschişi faţă de cei din jur şi capabili 

de a interacţiona cu aceştia într-un mod sănătos şi plăcut. De cealaltă parte, copiii cu 

cerinţe educative normale trebuie educaţi inclusiv în spiritul toleranţei, iar acele atitudini 

şi comportamente care constituie baza unei reale incluziuni nu se dezvoltă doar prin 

discuţii şi povestiri ci prin acţiuni concrete, prin contactul direct cu copii cu dizabilităţi.  

Dreptul la educație și accesul la sursele de cultură suscită un interes crescut iar 

mijloacele informaţionale sunt din ce în ce mai diverse. În acest context cartea tinde să 

fie uitată însă lumea minunată pe care cărţile o creează va rămâne unică şi inegalabilă. 

Fără a nega importanţa mijloacelor electronice în contextul actual, totuşi cartea pentru 

tineret rămâne o sursă importantă a educaţiei şi culturii. În familiile unde achiziţionarea 

acestora nu reprezintă o problemă, multe din cărţi sunt uitate pe rafturile unei biblioteci 

şi nu mai servesc nimănui. Sunt însă alţi copii pentru care o masă echilibrată, un cămin 

primitor şi o hăinuţă curată sunt o lume minunată la care nu au mereu acces, iar a avea în 

mână o carte frumoasă rămâne de cele mai multe ori... doar un vis. 

 Obiectivul general /scopul 

Susţinerea procesului de dezvoltare emoţională şi personală a tuturor 

participantilor şi a procesului de incluziune socială a copiilor cu deficienţe senzoriale şi 

încurajarea implicării copiilor, părintilor şi personalului didactic în calitate de voluntari. 

Obiectivele specifice: 

- Cresterea capacitatii cadrelor didactice de a sustine si realiza initiative de 

voluntariat în beneficiul unor grupuri dezavantajate; 

- Dezvoltarea experienței unităţilor de învăţământ implicate, în managamentul 

proiectelor de voluntariat social în beneficiul copiilor cu deficienţe senzoriale; 

- Cresterea accesului la sănătate, educatie şi cultură si constientizarea 

participanţilor asupra rolului igienei pentru sănătate şi al cărtii în educatie; 

- Încurajarea atitudinilor de toleranță şi sprijin la nivelul copiilor, părinţilor şi 

personalului didactic; 

               Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul: 

           - preşcolari și elevi, părinţii acestora, cadrele didactice, preșcolari și elevi 

ai unităților de învățământ partenere; 

 

 Durata proiectului: 

     - un an școlar 

  Descrierea activităţilor: 
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   Activitatea nr. 1: "Aceștia suntem noi  și  învățăm să fim sănătoși și 

veseli”    

Activitatea va cuprinde prezentarea proiectului, a participanților la proiect, 

informații despre menținerea sănătății și a igienei personale ca o condiție esențială 

pentru starea de bine a copiilor.  

Copiii vor fi învățați să se spele corect și să utilizeze ori de câte ori este nevoie 

șervețelul, batista. 

Activitatea nr. 2: „Moș Crăciun îi bucură pe toți copiii”  

Program artistic de colinde, dansuri tradiționale, surprize și daruri  pentru 

copii;  

 Activitatea nr. 3: „Bucurii de primăvară”  

Activitatea constă în confecționarea de mărțișoare, felicitări, decorațiuni 

pentru sărbători și realizarea unor expoziții cu produsele create de copii; oferirea 

produselor realizate celor dragi. Prezentarea unui program artistic cu dansuri și 

cântece de primăvară. 

 Activitatea nr. 4: „Din cărți luăm înțelepciune”; 

Prezentare de cărți, pentru copii, lectură, povești, vizitarea Bibliotecii 

Județene „Alexandru și Aristia Aman”,  realizarea bibliotecii clasei din donațiile 

partenerilor. 

Activitatea nr. 5: „Lumea ta, copilărie”  

Se vor desfășura ateliere de creație, desene pe asfalt, program artistic, 

(cântece, dansuri, poezii) și distractiv, surprize dulci pentru copii. 

 Rezultatele aşteptate : 

În urma implementării proiectului aşteptăm o mai multă implicare din partea 

părinţilor şi a comunității în activități de voluntariat social și de promovare a egalității de 

șanse a tuturor copiilor.  

Modalitatea de evaluare: 

        Evaluare internă  

         Evaluare externă 

           Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului: 

Beneficiarii direcţi: preşcolari, elevi ai instituțiilor de învățământ implicate 

Beneficiarii indirecţi: cadrele didactice,  părinţii copiilor 

Continuitatea /sustenabilitatea proiectului: 

Proiectul poate fi continuat în următorii ani şcolari având aceeaşi formulă de 

participare sau cu atragere de noi parteneri.  

 Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare: 

Vor fi postate fotografii pe site-ul școlii. 

Concluzii 

În urma derulării activităților proiectului copiii au devenit mai sociabili, mai 

prietenoși, mai curioși, și-au format, ajutați de către cadrele didactice, unele deprinderi 

elementare de igienă și autonomie personală; de asemenea s-a constatat o mai mare 

receptivitate a partenerilor față de problemele persoanelor aflate în dificultate. 

 
Bibliografie: 

             1.  Bunăiașu Claudiu Marian, 2012,  Elaborarea și managementul proiectelor 

educaționale, Editura Universitară, București;  

2.  Cucoş Constantin, 2008, Teoria şi metodologia evaluării, Editura Polirom, Bucureşti. 
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SPECIFICUL ADAPTĂRII CURRICULARE ȘI AL PROBELOR DE 

EVALUARE PENTRU ELEVII CU CES DIN CICLUL LICEAL 
 

 
Valentina Durac, profesor consilier școlar,  

CJRAE Constanța – Colegiul Național ”Kemal Ataturk” Medgidia 

 

 

Atunci când vorbim despre adaptare curriculară și educație integrată, ne referim 

la includerea în structurile învăţământului de masă a copiilor cu cerinţe educative speciale 

(CES) și la toate eforturile pe care le depunem pentru a oferi un climat favorabil 

dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora. Educaţia 

diferenţiată vizează adaptarea activităţii de instruire la posibilităţile diferite ale elevilor, 

la capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar 

fiecărui elev în parte.  

Pentru ca educaţia copiilor cu CES să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă 

un caracter integrat, iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie 

adaptată /adaptabilă particularităţilor respectivilor elevi. Munca diferenţiată pentru copiii 

cu CES constă, în primul rând, în stabilirea unor obiective şi a unui program, diferite de 

cele folosite pentru restul clasei şi adaptate în funcţie de necesităţile şi 

dificultăţile  copilului. Obiectivele didactice şi conţinuturile de învăţare care urmează să 

fie parcurse de către fiecare copil cu CES, precum și întreaga intervenţie asupra copiilor 

din învăţământul integrat presupun, de fapt, o muncă în echipă: profesor specialist, 

profesor de sprijin, logoped, profesor consilier, părinţi. 

În calitate de consilier școlar sau de profesor, pentru activitățile de consiliere și 

pentru cele de predare, la începutul fiecărui an școlar, acord o atenție deosebită întocmirii 

planului de intervenție personalilazat sau a planificării adaptate, în funcție de disciplina 

predată la clasele de liceu, unde sunt înscriși și elevi cu CES. Aceste activități solicită, de 

fiecare dată, realizarea unui parteneriat cât mai strâns între părinţii copiilor cu dizabilităţi 

şi cadrele didactice care predau la clasa respectivă. Dacă acest parteneriat este unul real, 

solid, atât activitățile de consiliere cât și cele desfășurate în procesul instructiv – educativ, 

în cazul copiilor cu CES, vor fi eficiente, vor asigura reducerea stresului resimțit de 

familie și a riscului ca părinţii să-şi manifeste frustrările asupra copiilor lor. 

Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan 

de intervenţie individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficiente de 

adaptare curriculară joacă rolul esenţial. În demersul realizat pentru adaptarea planificării 

la disciplina Logică, argumentare și comunicare, la clasa a IX-a, pentru elevul Z. S. E., 

elev cu certificat OSP, am urmărit: 

- adaptarea conţinuturilor având în vedere atât aspectul cantitativ cât şi aspectul 

calitativ la această disciplină; 

- adaptarea conținuturilor având în vedere mărimea şi gradul de dificultate al 

sarcinii; 

- utilizarea metodelor interactive de predare (metode de învăţare prin cooperare, 

metode activ-participative, jocul didactic); 

- utilizarea materialului didactic (intuitiv); 

- timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin; 

- adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social (având în vedere 

faptul că elevul are și handicap locomotor; 

- adaptarea procesului de evaluare, având în vedere ca finalitate dezvoltarea 

unor capacitaţi individuale, exprimate prin proiecte şi produse (scrise, orale, 

vizuale). 
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Plan de intervenţie personalizat, pe o unitate de învăţare, pentru elev cu dizabilităţi 

Disciplina: Logică, argumentare și comunicare 

An școlar: 2019-2020 

Numele elevului: Z. S.-E.       

Clasa:  a IX-a A  

Unitatea școlară: C. N. K. Ataturk              

Data începerii PIP: sept. 2019          

 

 

Obiective/ 

competențe 

specifice 

 

Conţinuturi

/ 

activități de 

învățare 

 

Metode si 

mijloace  de 

realizare 

 

Perioada de 

intervenţie 

 

Criterii minimale de 

apreciere a progresului 

 

Metode şi 

instrumente de 

evaluare 

1.2. 

Identificarea 

structurii unui 

argument, a 

elementelor 

componente şi 

a relaţiilor 

dintre acestea 

(termeni, 

propoziţii, 

raţionamente) 

3.2. Utilizarea 

lucrului în 

echipă pentru 

rezolvarea 

unor 

probleme care 

implică 

operaţii şi 

forme logice 

4.1. Utilizarea 

instrumentelo

r de ordin 

logic, care pot 

fi activate în 

contexte 

diferite în 

activitatea 

privată şi 

publică 

 Propoziţii 

categorice 

- 

caracterizar

e generală 

(definire, 

structură) 

 

- tipuri de 

propoziţii 

categorice 

 

 

 

Propoziții 

categorice 

-raporturi 

între 

propoziții 

categorice 

 

Recapitular

e. Evaluare 

Resurse 

materiale 

-manualul 

-planşă cu 

pătratul logic,  

 - fişă de lucru 

diferenţiată 

 

-videoproiector 

 - calculator 

-materiale PPT 

„Tipuri de 

propoziţii” 

- material PPT 

„Pătratul lui 

Boethius” 

- fişă de lucru 

diferenţiată 

- material PPT 

„Raporturi 

logice între 

propoziţii 

categorice” 

- aplicaţia 

online 

http://www.du

mitreltoma.ro 

Resurse 

procedurale 

Expunerea 

Problematiza 

rea 

Exerciţiul 

Simularea 

 

2  ore 

S9: 

04.11.-

08.11. 

S10: 

11.11.-

15.11. 

 

 2 ore 

S11: 

18.11.-

22.11. 

S12: 

25.11.-

29.11. 

 

2 ore 

S13. 

02.12.-

06.12. 

S14: 

09.12.-

13.12. 

 

 

 

 

1 oră 

S15:16.12.-

18.12. 

 

- Dă exemple de 

propoziţii categorice 

 

- Cunoaşte structura 

propoziţiilor categorice  

Identifică, cu sprijin,  

elementele 

propoziţiilor categorice 

(cuantor, subiect logic, 

element copulativ, 

predicat logic) în 

exemple date ; 

- Identifică, cu sprijin, 

raporturile logice între 

propoziţii, utilizând 

Pătratul lui Boethius; 

 - Exersează, cu sprijin, 

aplicaţia online pentru 

verificarea valorii de 

adevăr a propoziţiilor 

categorice, în cadrul 

raporturilor 

exemplificate prin 

intermediul Pătratului 

lui Boethius 

 

 

 

 

autoevaluare 

 

orală 

 

Fişe de lucru 

interevaluare 

în diade 

 

 

Fişe de lucru 

evaluare pe 

grupe de 4 

elevi 

 

 

 

 

- simularea 

raporturilor 

între 

propoziţii cu 

ajutorul 

aplicaţiei 

online 

http://www.

dumitreltom

a.ro 

 

 

- Scrisă 

- Test 

diferenţiat 

 

 

Test de evaluare  

Disciplina: Logică 

Clasa: a IX-a 

http://www.dumitreltoma.ro/
http://www.dumitreltoma.ro/
http://www.dumitreltoma.ro/
http://www.dumitreltoma.ro/
http://www.dumitreltoma.ro/
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Timp de rezolvare 

Test de evaluare Test diferenţiat 

Subiectul I (30 p) 

Se dau propoziţiile: 

1. Unele mamifere sunt acvatice. 

2. Toţi oamenii sunt muritori. 

3. Niciun student nu este academician. 

4. Unele articole vestimentare nu sunt comode. 

 

Scrieţi: 

Formula propoziţiilor 

Simbolul propoziţiilor 

Citirea standard 

Reprezentarea grafică prin diagramele Euler 

 

 

 

 

 

 

Subiectul I 

Se dau propoziţiile: 

1. Unele mamifere sunt acvatice. 

2. Toţi oamenii sunt muritori. 

3. Niciun student nu este academician. 

4. Unele articole vestimentare nu sunt comode. 

 

Cerinţe: 

Analizează, după modelul de mai jos: 

structura propoziţiilor date:  cuantor   S    copula       

P; 

S                  P 

Toate fetele sunt inteligente. 

cuantor                 copulă 

Scrie în dreptul propoziţiilor date A (adevărat) sau F 

(fals): 

1. Formula logică a propoziţiei 1 este SiP   (A/F) 

2. Propoziţia 2 este o propoziţie universală 

afirmativă. 

3. Simbolul propoziţiei 4 este „O”. 

4, Citirea standard a propoziţiei 3 este „Nici un S nu 

este P”. 

 

Subiectul II: (30 p) 

Scrieţi în limbaj formal şi natural: 

1. Subalterna propoziţiei 3 

2. Contradictoria propoziţiei 1 

3. Subcontrara propoziţiei 4 

4. Contrara propoziţiei 2 

 

Subiectul II: 

Analizând Pătratul lui Boethius, completează 

propoziţiile: 

1. Subalterna propoziţiei SaP are simbolul:… 

2. Contradictoria propoziţiei SeP are simbolul: … 

3. Subcontrara propoziţiei SoP are simbolul: .. 

4. Contrara propoziţiei SaP are simbolul: ..... 

 
Subiectul III: (30 p) 

Precizează tipurile de raporturi şi valorile 

(adevărat sau fals)  existente între propoziţiile 

categorice, conform Pătratului lui Boethius. 

 

Subiectul III: 

Precizează, conform Pătratului lui Boethius: 

a. 2 propoziţii între care există raport de contrarietate 

b. 2 propoziţii între care există raport de contradicţie 

c. 2 propoziţii între care există raport de 

subcontrarietate 
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d. 2 propoziţii între care există raport de subalternare 

În ceea ce privește procesul de evaluare a elevului cu CES din clasa a IX-

a, am urmărit adaptarea modalității de evaluare în funcţie de 

potenţialul individual, probele de evaluare urmărind identificarea și înregistrarea 

progresului real realizat de elev, pornind, firește de la rezultate înregistrate inițial, 

la disciplina Logică, argumentare și comunicare. 

Am realizat, astfel, teste de evaluare care au facilitat învățarea și evaluarea 

în mediul online, atât pentru activitățile de consiliere, cât și pentru cele de predare: 

Resurse educaționale deschise pentru evaluarea și consilierea elevilor cu 

CES: 

Nume platformă: WORDWALL 

Autor: Valentina Durac 

Descrierea materialelor: teste grilă de evaluare la disciplina logică, clasa a IX-a, 

lecțiile: definirea, clasificarea, clasificarea termenilor, silogismul; 

https://wordwall.net/ro/resource/2122053/valentina-durac-antrenament-

logic%C4%83-bac-subiectul-i-45-de 

https://wordwall.net/ro/resource/2254232/logic%c4%83-clasificarea-termenilor-

durac-valentina 

https://wordwall.net/ro/resource/2251825/silogismul-potrive%c8%99te-

defini%c8%9biile-valentina-durac 

https://wordwall.net/ro/resource/8316353/test-logic%c4%83-defini%c8%9bia-

%c8%99i-clasificarea-durac-v 

 

Materiale create pentru consilierea elevilor cu CES: 

Resurse educaționale deschise: 

Emoții si evenimente 

https://wordwall.net/resource/2182804/valentina-durac-emo%c8%9bii-

%c8%99i-evenimente 

Descoperă proverbele! 

https://wordwall.net/resource/2253246/descoper%c4%83-proverbele-valentina-

durac 

Jurnalul meu 

https://wordwall.net/resource/2144952/te-ai-gandit-ce-ai-putea-sa-scrii-jurnalul-

tau-valentina-durac 

 

Având în atenție repere legate de nevoile și potențialul elevului cu CES, precum 

și selectarea atentă a obiectivelor și conținuturilor, a activităților de învățare și 

evaluare, rezultatele școlare obținute de către elevul Z.S.E. la sfârșitul clasei a IX-

a au fost bune, înregistrându-se un evident progres. 
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ECO – GARDEN – CREATIVITATE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ 
 

Prof. Carmen – Magdalena Șerban 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf. Vasile”, Craiova 

 

 Educația incluzivă reprezintă modalitatea cea mai eficientă pentru combaterea 

discriminării. Implică, printre altele, acțiunea tuturor factorilor responsabili, pentru 

dezvoltarea de relații interpersonale pozitive între elevi, pentru diversificarea strategiilor 

educaționale, asigurarea serviciilor de suport pentru elevii cu cerințe speciale, 

promovarea egalității în drepturi și responsabilități pentru toți elevii, asigurarea accesului 

în mod egal la oportunități de învățare, precum și  parteneriatul funcțional între școală și 

familia copiilor. 

           Proiectul de parteneriat strategic de învățare Erasmus+, intitulat „Incluzion 

against excluzion” care s-a derulat în școală, având parteneri instituții școlare din Franța 

– Martinica, Turcia, Italia și Spania, prin obiectivele propuse, a contribuit la diversificarea 

strategiilor educaționale care conduc la crearea unui un mediu de învățare stimulativ și la 

noi abordări pentru sprijinirea incluziunii sociale și dezvoltării emoționale a elevilor cu 

CES.  

         Una dintre activitățile desfășurate, privind incluziunea socială și formarea unor 

abilități de bază  a fost „Eco-garden”, ce a cuprins activități practice de ecologizare a 

curții școlii și de plantare de flori și arbuști ornamentali. 

           S-a pornit de la faptul că în școală elevii își însușesc și își consolidează  noțiuni 

despre natură, află că de sănătatea mediului depind viața omului, sănătatea lui, 

alimentația, locuințele, pacea, dezvoltarea omenirii și nu în ultimul rând faptul că omul 

poate să fie prieten al naturii sau dușmanul ei. 

 Pentru realizarea acestor aspecte este nevoie de o colaborare permanentă între 

factorii educaționali, școală, familie, comunitate, căci lucrurile frumoase și bune învățate 

la școală se uită repede, dacă nu sunt reluate acasă, dacă adulții din jurul copiilor  nu 

împărtășesc aceleași convingeri și sentimente. 

         Activitatea a cuprins două etape: 

- Prima etapă, activitatea de ecologizare și amenajare a spațiului verde din jurul 

școlii; 

- A doua etapă, activitatea Eco – garden desfășurată în colaborare cu elevii din 

școlile partenere în proiect; 
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 Prima etapă a cuprins o mobilizare a cadrelor didactice, care împreună cu o parte 

dintre elevi, în general elevi cu deficiențe auditive, dar și elevi cu deficiențe senzoriale 

multiple, au reușit să dea o față nouă și veselă curții școlii prin straturile de flori plantate 

și aranjamentele florale realizate.  

        Unii dintre elevi, sprijiniți de către părinți, au ales și oferit din curțile și grădinile 

proprii divers material săditor, bulbi, puieți, semințe de flori, unelte de lucru, pe care la 

școală le-au selectat și ordonat, conform necesității pentru amenajarea grădinii. Această 

activitate a presupus cunoașterea florilor, a plantelor ornamentale, a denumirii acestora, 

a modului de lucru în grădină și a etapelor de lucru, a uneltelor folosite. 

         S-a creat astfel ocazia, ca elevii, să poată, să-și însușească diverse cunoștințe și 

să-și formeze abilități de lucru, referitoare la aspectele de mai sus, într-un mod plăcut 

și simplu, prin împărtășirea de informații, prin preluarea unor responsabilități 

organizatorice și prin activitatea concretă în grădină, alături de cadrele didactice și 

părinți, ca parteneri de lucru.  

         Toți elevii implicați au participat cu plăcere și entuziasm, au fost apreciați, 

stimulați pentru implicare și creativitate și recompensați prin participarea lor la derularea 

altor activități din cadrul  reuniunii de proiect din școală, sau prin participarea la 

reuniunile de proiect externe.  

       A doua parte a activității s-a desfășurat în cadrul reuniunii de proiect din 

România și a antrenat atât elevii școlii, toți elevi cu CES, cât și pe cei din școlile 

partenere, elevi  alături de  cadrele didactice participante la proiect. 

S-a desfășurat după următorul scenariu: 

- Salutul și anunțarea activității, a temei și obiectivelor acesteia; 

- Prezentarea participanților: profesori, elevi 

- Informarea privind  modalitățile de desfășurare a activității: în echipe 

multinaționale, formate din elevi din fiecare școală, pentru stimularea interacțiunii 

directe și a schimbului de experiență și informații; 

- Cunoașterea florilor care vor fi plantate și a denumirilor lor în limba engleză, ca 

limbă a proiectului, precum și în limbile partenerilor din proiect; 

- Stabilirea nevoilor plantei și a modului de lucru;                                                

- Prezentarea uneltelor de lucru: sapă, greblă, cazma, găleată; 

- Constituirea echipelor: trei echipe multinaționale care vor lucra alături de cadrele 

didactice coordonatoare ale activității; fiecare echipă își alege un nume și creează 

un fanion care are pe o parte numele echipei, un mic desen sugestiv, iar pe cealaltă 

parte, numele elevilor din echipă. 

Fanioanele au fost așezate la locul de muncă al fiecărei echipe. 

- Se prezintă locul de muncă pentru fiecare echipă: 

1. Pregătirea  solului si plantarea florilor într-o jardinieră mare, în mijlocul 

grădinii; 

2. Plantarea de flori în recipiente create din materiale reciclate și realizarea de 

aranjamente florale cu acestea în diverse locuri din grădină; 

3. Plantarea de flori în recipientele create din anvelope și lădițe și crearea de 

aranjamente. 

- Desfășurarea activității de amenajare și plantare. 

- Vizionarea și evaluarea activității fiecărei echipe; fotografii;  

- Încheierea activității: scriere de mesaje cu îndemnuri ecologice; citirea acestora. 
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      Activitatea desfășurată a promovat ca modalitate principală de lucru munca în 

echipă, atât a profesorilor coordonatori, cât și cea a elevilor, care alături de utilizarea 

strategiilor incluzive și a metodelor de învățământ interactive au facilitat buna 

colaborare, motivația și valorificarea potențialului creativ al fiecărui participant.  

      Crearea echipelor multinaționale a condus la o incluziune socială  mai bună a 

elevilor cu CES,  prin interacțiunea pozitivă, stimulativă, prin cultivarea unei atitudini 

de acceptare a elevului cu CES și de evitare a etichetărilor pentru aceștia. 

      S-au stabilit relații de prietenie, s-au împărtășit informații și experiențe, elevii 

din școlile partenere au încercat să învețe limbajul mimico-gestual, pentru o mai bună 

comunicare între ei și elevii școlii gazdă. 

      Prin modul de organizare și desfășurare, prin implicarea și valorizarea acțiunii 

fiecărui participant, activitatea a permis cunoșterea preocupărilor și a nevoilor  elevilor 

din sistemul de învățământ special, precum și încurajarea atitudinilor de înțelegere şi 

sprijin din partea elevilor și tinerilor din învățământul de masă. 
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

Gurin Irina 

Grădiniţa P.P. “Lumea Copiilor”, Constanţa 

 

Principiul fundamental al educaţiei incluzive – învăţământ pentru toţi, împreună 

cu toţi, constituie un deziderat, dar şi o realitate care câştigă adepţi şi se materializează în 

experienţe şi bune practici de integrare/incluziune. Integrarea copiilor cu cerinţe speciale 

în programul grădiniței este facilitată de realizarea parteneriatului între părinţi şi 

grădiniţă. 

Părinţii pot fi parteneri la educaţie pentru că ei deţin mai multe informaţii despre 

copiii lor. Obiectivele incluziunii în educaţia preşcolară presupun dezvoltarea şi aplicarea 

unor strategii educaţionale care să promoveze conştientizarea şi formarea la copii a unor 

comportamente în direcţia toleranţei şi nondiscriminării, acceptării copiilor cu CES. 

Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi 

îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, 

din ce în ce mai mulți copii care provin din medii defavorizate urmează grădinițele, școlile 

primare sau gimnaziale. În cele mai multe țări se stipulează prin lege că toți copiii trebuie 

să beneficieze de educație.  Pentru optimizarea intervenţiilor la elevii cu dizabilităţi, nu 

trebuie neglijată nici utilitatea mijloacelor și materialelor didactice  variate și 

personalizate. Totodată, un rol important ȋn recuperarea și integrarea acestor elevi ȋl au și 

activităţile de terapie educaţională. 

Experienţa proprie mi-a demonstrat utilitatea  deosebită  pe care o poate avea  și 

jocul ȋn procesul educativ al elevilor cu CES, făcând  mai atractive conţinuturile ȋnvăţării 

care nu mai sunt  văzute ca  un efort prea mare de concentrare, având ȋn vedere 

disponibilitatea scăzută ȋn sensul acesta. Jocul poate stimula copilul pe mai multe planuri: 

senzoriomotor, intelectual, social, creativ, al conştiinţei de sine şi chiar terapeutic. 

Când vine vorba, însă, de educația incluzivă, abordarea curriculară necesită o nouă 

organizare a procesului de învățământ care să corespundă atât nivelului programei 

școlare, dar și caracteristicilor individuale ale copiilor cu CES. Fiecare copil cu CES 

trebuie să beneficieze  de un program adecvat şi adaptat de recuperare, care  să dezvolte 

maximal potenţialul fizic şi psihic pe care îl are. Integrarea urmăreşte valorificarea la 

maximum a disponibilităţilor subiectului deficient şi antrenarea în mod compensatoriu  a 

palierelor psiho-fizice care nu sunt afectate în aşa fel încât să preia activitatea funcţiilor 

deficitare şi să  permită însuşirea de abilităţi care să înlesnească integrarea eficienţa în 

comunitatea normală. Prin integrare, se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, 

care să contribuie la crearea unor stări efectiv emoţionale corespunzătoare, în care 

confortul psihic este menţinut de satisfacţiile în raport cu activităţile desfăşurate. Raportul 

relaţiei socializare, integrare, incluziune, are în vedere implicaţiile practice şi teoretice ce 

privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei speciale şi a pregătirii copiilor pentru 

integrarea şi incluziunea în activităţile profesionale şi în colectivităţile sociale. Fiecare 

cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES acţionează în 

urma unei reflecţii îndelungate. Un lucru important pentru cadrele care lucrează cu aceşti 

copii îl reprezintă colaborarea cu părinţii şi consilierea acestora, implicarea lor directă în 

lucrul efectiv cu copii, nu în calitate de observator ci şi de participanţi activi. Părinţii 

copiilor cu CES trebuie să înţeleagă că au multe idei de a relaţiona cu copii lor în mod 

pozitiv şi că pot să-i aprecieze mai mult. Ei sunt modele pentru copii lor şi prin ei învaţă 

să trăiască în armonie cu lumea. 

Relaţia de parteneriat între părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu 

privire la programul grupelor, la conţinuturile şi metodele didactice, dar presupune şi 

întâlniri cu aceştia, participări la expoziţii, excursii, serbări, vizite, etc., în care sunt 

implicaţi proprii lor copii. 

http://www.scoalaargeseana.ro/didactica-magna/1182-educatia-incluziva-in-invatamantul-prescolar
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Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este 

necesară şi benefică, ea furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii preşcolarului, 

precum şi date despre contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează grădiniţa şi 

despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi (fobii, neplăceri, stimuli 

negativi, atitudini care determină inhibarea/izolarea copiilor). Angajarea şi 

responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita 

participării la programul instructiv - educativ al grădiniţei. La orice copil, în mod 

particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu 

grădiniţa este, cel mai adesea, proporţional cu rezultatele obţinute de aceştia. De aceea, 

putem afirma că familia este primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare. 

Când spunem ,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul la copiii 

cu CES, ci la fiecare copil în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare şi 

la un moment dat poate avea nevoie de anumite cerinţe speciale în ceea ce priveşte 

educaţia. Există, de asemenea, şi anumite situaţii de risc, în care  educatoarea trebuie să 

cunoască trăirile şi comportamentele copilului, pentru a-l sprijini. Riscurile pot apărea din 

mediul socio-cultural din care acesta face parte, din relaţiile de familie care îi determină 

existenţa zilnică, precum şi modul de dezvoltare, din modelele formale educaţionale ce 

pot exercita un stres deosebit asupra copilului care nu corespunde ,,normalităţii” cu care 

ne-am obişnuit. Cum ar trebui să arate grădiniţa incluzivă către care dorim să ne 

îndreptăm? Simplu: ca o grădiniţă. Ingredientele de bază, însă, ar trebui să o facă să arate 

că este: 

 o grădiniţă în care copiii zâmbesc, cântă şi se mişcă; 

 o grădiniţă în care fiecare clasă arată că este o comunitate în miniatură şi fiecare copil 

ştie că aparţine unei astfel de comunităţi; 

 o grădiniţă cu reguli emanate, agreate, asumate, afişate şi respectate de cei care o 

populează (personal, părinţi, copii); 

 o grădiniţă în care părinţii sunt bineveniţi oricând alături de educatoare şi copii; 

 o grădiniţă în care părinţii sunt învăţaţi să se joace cu propriii copii, să spună/să 

citească poveşti copiilor, să-i aprecieze, să-i iubească; 

 o grădiniţă în care toţi sunt importanţi (adulţi şi copii) şi fiecare are propria valoare; 

 o grădiniţă în care problemele fiecăruia rămân la poartă şi unde fiecare păşeşte ca 

egal al celuilalt; 

 o grădiniţă în care jucăriile şi materialele de lucru sunt la îndemâna copiilor; 

 o grădiniţă în care culorile, sunetele şi mobilierul emană echilibru, respect, armonie; 

 o grădiniţă în care catedra nu este o barieră între copil şi educatoare; 

 o grădiniţă în care uşile pot sta deschise şi totuşi fiecare să se simtă în siguranţă şi 

respectat; 

 o grădiniţă în care totul este etichetat, numai copiii nu, iar ordinea, mirosul de 

curăţenie te fac să te simţi ca acasă; 

 o grădiniţă în care copilul este încurajat să experimenteze, să pună întrebări, să spună 

ce simte; 

 o grădiniţă în care adulţii nu au timp de altceva decât de binele copiilor care îi păşesc 

pragul; 

 o grădiniţă în care copiii ştiu şi sunt încurajaţi să facă alegeri. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, ÎN 

CAZUL ELEVILOR CU SINDROM DOWN 
 

Durlan Violeta-Magdalena, 

  Profesor înv. Primar – Școala Gimnazială „Mihai 

Drăgan”, Bacău 

 

Cerințele educative speciale (CES) desemnează acele cerinţe  ori  nevoi speciale  

faţă de  educaţie care sunt suplimentare dar şi complementare  obiectivelor generale  ale  

educaţiei  pentru  copil.  Fără  abordarea adecvată a acestor cerinţe speciale nu se poate 

vorbi de egalizarea  şanselor  de acces, participarea şi integrarea şcolară, socială şi 

profesională.  

 Conceptul a fost lansat în anul  1978, în Marea Britanie, apoi noţiunea a fost 

preluată de alte ţări, unele chiar  din familia ţărilor cu limba de origine latină (Spania, 

Portugalia).  Sfera lui de cuprindere este mai amplă decât grupul copiilor cu dizabilităţi. 

Din  anul  1995  conceptul  de  „cerinţe educative speciale”  este  utilizat  şi  în  România.

  

 CES  desemnează  un  conținut  al problemelor speciale în educaţie, de la 

dizabilităţi grave şi profunde la difcultăţile/ tulburările uşoare de învăţare. Definirea  

sintagmei  CES poate  fi  analizată  ṣi  din perspectiva sintagmei „copii  cu  nevoi  

speciale”,  (special needs). În ultima vreme, în Romania s-a vorbit despre persoane  sau  

„copii  cu  nevoi  speciale”,  evitându-se sintagma „persoană sau copii cu handicap". 

Persoana cu nevoi  speciale  poate  să  fie  o  persoană  cu  anumite dizabilităṭi, mai mult 

sau mai puṭin grave.  

Copilul cu CES este: 

• cu difcultăţi uşoare de învăţare, cu difcultăţi perceptiv-motrice (orientare în timp 

şi spaţiu, schemă corporală), cu deficienţe mintale uşoare/asociate/severe (spre 

exemplu copiii cu sindrom Down) 

• cu defcienţe senzoriale (vizuale, auditive) 

• cu defcienţe locomotorii 

• cu defcienţe de pronunţie, scriere, citire (spre exemplu copiii cu dislexie, 

disgrafie, discalculie) 

• cu tulburări de comportament sau emoţionale (spre exemplu copiii cu ADHD sau 

cu autism) 

INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ȘCOLILE DE MASĂ 

Integrarea este asimilarea unui elev în educația de masă, unde acesta se adaptează 

(sau nu) politicilor, practicilor și curriculum-ului existente în școala respectivă. 

1. Integrarea fizică – în care elevii sunt plasați în același perimetru cu școala de 

masă, dar în care unii sunt găzduiți în clase sau unități separate sau urmează un 

curriculum diferit. 

2. Integrarea socială – în care elevii ce frecventează clasele speciale au 

posibilitatea de a socializa cu elevii din școala de masă. 

3. Integrarea funcțională – în care se prevede: 

• Construirea unui mediu școlar în care toți să se simtă confortabil, bineveniți și 

valorizați; 

• Copiii trebuie educați împreună pentru că urmează să trăiască împreună; 

• Celebrarea succesului și valorizarea tuturor elevilor; 

• Implicarea tuturor actorilor și factorilor interesați în deciziile de la nivelul școlii; 

• Școala trebuie să fie pregătită să se schimbe pentru a răspunde nevoilor 

individuale ale copiilor pe care îi educă;  

• Profesorii trebuie să adopte comportamente nediscriminatorii, să fie atenți la 

nevoile 
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• fiecăruia, să accepte diferențele prezentate de elevii cu handicap fizic și să le 

valorifice ca 

o bogăție a clasei, să încurajeze structura sensului de apartenență, construirea de relații 

sociale și de colegialitate. 

Pentru copiii cu CES este important să se simtă apreciați pentru ceea ce aduc, nu 

denigrați pentru ceea ce le lipsește. Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi 

la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate calităţile, pornind de la premisa că 

fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 

Am realizat planul de acţiune pentru un copil cu sindromul Down. 

    Sindromul Down sau trisomia 21 este cea mai comună cauză genetică de retard 

mintal ușor și moderat (maladie prezentă la copil încă din momentul conceperii), cauzată 

de prezența cromozomului suplimentar 21. 

      Modificările faţă de comportamentul normal depind de severitatea educatorului, 

iar din punct de  vedere al dimensiunii cognitive și al aspectelor socio-emoționale, 

dizabilitatea uşoară poate fi asociată cu lipsa curiozităţii şi cu un comportament liniştit, 

iar dizabilitatea intelectuală severă este asociată cu comportamentul de copil pe tot timpul 

vieţii. 

      Toate persoanele cu Sindrom Down sunt diagnosticate până la 18 ani, au trăsături 

fizice specifice întârzierii în dezvoltare, deseori asociate cu alte tulburări (de auz, de 

vedere, motrice, de limbaj ș.a.), dar sunt foarte vesele, sociabile, foarte afectuoase și 

prezintă un anumit grad de dificultate de învățare (retard mintal ușor sau 

moderat),  retardul mintal sau dizabilitatea intelectuală  caracterizându-se printr-o funcţie 

intelectuală situată sub medie şi lipsa abilităţilor necesare pentru a face faţă vieţii de zi cu 

zi, respectiv, au o serie de dificultăți în planul operațiilor gândirii și în modul de aplicare 

al cunoștințelor în situații noi, au puterea de concentrare redusă, dificultăți de ordonare, 

ritm scăzut al achizițiilor școlare, abilități motrice limitate, probleme de comunicare și de 

limbaj ș.a. 

Gradul afectării variază mult, de la afectare la limita normalului (borderline) până 

la profundă. Atenţia este labilă la toate vârstele, memoria preponderent mecanică, 

comprehensiunea redusă, dezvoltarea limbajului întârziată, toate acestea îngreunând 

procesul instructiv-educativ. În prezent se pune accentul mai puţin pe gradul de 

dizabilitate şi mai mult pe intervenţiile şi grija necesare pentru viaţa de zi cu zi. 

      Dintre simptomele specifice retardului mintal pot fi menționate:  menţinerea 

comportamentului de copil; capacitatea scăzută de învăţare; eşecul în dezvoltarea 

intelectuală; incapacitatea de a face faţă cerinţelor educaţionale la şcoală; lipsa 

curiozităţii; întârzierea dezvoltării limbajului vorbit; capacitate de memorare deficitară; 

dificultăţi de învăţare a regulilor sociale;  afectarea abilităţilor de rezolvare a problemelor; 

dificultăţi de dezvoltare a comportamentelor adaptative precum aptitudinile de îngijire 

proprie; lipsa inhibiţiilor sociale. 

Profesorul lucrează pentru integrarea acestor elevi pe cele trei planuri: elevii, 

părinții și cadrele didactice care mai lucrează la clasă. 

Elevi cu Sindrom Down - exemple de activități: 

*folosirea unor jocuri didactice pentru socializare și integrare în colectiv; 

*așezarea optimă a copilului în clasă: 

           - să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant și empatic, care îl ajută la nevoie;  

           - să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi 

liniștiți; 

           - materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui; 

           - tabla este recomandat să fie albă; 

* vizionarea unor filmulețe educative, povești terapeutice potrivite vârstei și dizabilității 

elevilor; 

* activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie; 



137 

 

* formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil; 

* alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

* implicarea colegilor de clasă în acordarea ajutorului de care are nevoie colegul cu 

dizabilități; 

* conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate. 

Strategii de învățare 

- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

- tratarea diferențiată; 

- învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

- ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare, pentru 

motivare. 

- valorizarea activității în fiecare oră. 

Resurse 

- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (numărătoare, alfabetar 

magnetic, carioci, jetoane etc.); 

- mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv; 

- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

- cărți/reviste cu imagini; 

- fișe cu scheme de fixare; 

- resurse educaționale deschise; 

- planșe tematice afișate permanent în clasă etc. 

Evaluare 

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

- aprecieri verbale; 

- fișe de observare a comportamentului, a progresului. 

Părinții copiilor - exemple de activități 

*discuții pe baza unor materiale informative referitoare la cerința educațională specială a 

copilului; 

*consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de 

acțiune și a cunoașterii mai bine a elevului 

*activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri 

școlari  

*activități comune părinți-elevi-învățător/profesor (ateliere de lucru, excursii, vizite, 

serbări etc.); 

*lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament; 

*implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying;  

*stabilirea unor sarcini concrete pentru ajutorarea copilului. 

Strategii de învățare - lectorate cu părinţii, dezbateri,  mese rotunde, workshop-uri, 

conversația, explicația , expoziții. 

Resurse materiale: ppt-uri tematice, pliante/reviste/afișe informative, auxiliare 

didactice,   

Resurse umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin. 

Cadre didactice - Idei de activități 

*folosirea metodelor de predare care valorifică suporturi vizuale precum: poze, imagini, 

postere, proiecţii, scris sau desen la tablă etc., pentru că elevul cu sindrom Down are mai 

degrabă un stil vizual de învăţare; 

 *oferirea de instrucţiuni simple, în propoziţii sau fraze clare şi scurte, utilizând un limbaj 

nonverbal adecvat, pentru a putea fi înţeles, urmărit şi pentru ca elevul cu sindrom Down 

să poată realiza sarcinile de lucru propuse;  

 *comunicare faţă în faţă, păstrând contactul vizual cu elevul; astfel elevul poate înţelege 

mai uşor ce i se cere să facă;  
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 *verificarea înţelegerii sarcinilor de lucru, cerându-i elevului să repete instrucţiunile, 

informaţiile; aşa ne putem da seama dacă sarcinile de lucru au fost înţelese de către elevul 

cu sindrom Down;  

 *alocarea timpului suplimentar pentru răspuns sau pentru a realiza sarcinile de învăţare, 

deoarece ritmul de lucru este mai lent la elevul cu sindrom Down; 

 *împartirea sarcinilor de lucru pe paşi mici, pentru ca elevul să le poată înţelege; în cazul 

în care nu înţelege, repetarea, reformularea, încurajarea să întrebe dacă nu a înţeles; 

oferirea libertatii de a-şi alege sarcinile de lucru, acest lucru ajutându-l în luarea deciziilor 

şi asumarea responsabilităţilor, atât cât reuşeşte să înţeleagă termenul de responsabilitate, 

precum şi dorinţa de a participa pe mai departe la realizarea individuală a sarcinilor de 

lucru propuse;  

*colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar; 

*plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; 

*ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice;  

*activități comune părinți-profesori-elevi; 

*predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar etc. 

Strategii de învățare: dezbateri, interasistențe, lucru în echipă, mese rotunde,  workshop-

uri. 

Resurse: 

*pliante/reviste/afișe informative 

*tehnologii informatizate 

*materiale didactice adecvate 

*cadru normativ  

- Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea 

suportului  

necesar elevilor cu tulburări de învățare. https://edu.ro/ordinul-ministrului-

educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-

metodologiei-pentru integrarea –elevilor- cu tulburări de învățare;  

-Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și 

intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a 

orientării școlare și profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și 

reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau CES. 
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RELAŢIA GRĂDINIŢĂ- FAMILIE PRIVIND PROBLEMATICA 

EDUCAŢIEI INCLUSIVE 
Prof. înv. preşc. Gălăţanu Lăcrămioara 

Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu” - Grădiniţa Cu P.P. Nr 15 Focşani 

  

 

Succesul educaţiei inclusive este asigurat de comunicarea dintre familie şi şcoală. 

În condiţiile şcolii incluzive, părinţii participă direct la viaţa grădiniţei şi pot 

influenţa anumite decizii care privesc procesul educaţional. Absenţa sau indiferenţa 

părinţilor în ceea ce priveşte problemele educaţionale ale copilului vine în opoziţie cu 

ideea de integrare sau incluziune. În acest sens apar  o serie de dificultăţi cauzate de 

atitudinea de reţinere sau neîncredere a părinţilor care rezultă din reprezentări sau 

mentalităţi eronate cu privire la viaţa şi evoluţia  unui copil cu cerinţe educative speciale. 

Având în vedere perspectiva învăţământului de tip incluziv , părinţii au dreptul să-şi 

exprime propria viziune asupra modului de funcţionare a institiţiei de învăţământ. De 

asemenea, familiile copiilor cu cerinţe educative speciale au obligaţia să se implice în 

activităţile extraşcolare ale copiilor şi să dea dovadă de răbdare şi înţelegere faţă de 

schimbările mai  lente  sau mai rapide din viaţa copiilor lor. 

          În  reuşita educaţiei incluzive un rol important revine familiei. Relaţia familie-

grădiniţă, se bazează pe încredere. Comunicarea eficientă asigură încrederea reciprocă. 

La începutul parteneriatului cu părinţii, educatorii trebuie să se gândească ce pot învaţa 

de la părinţi despre copiii lor. Pentru ca această comunicare să fie eficientă educatorii 

trebuie să apeleze la bune deprinderi de ascultare. Ascultând atent părintele se poate 

stabili o relaţie deschisă cu sprijin reciproc. A şti să asculţi înseamnă a fi capabil să creezi 

premisele colaborării. Ascultarea activă  înseamnă a fi cu adevărat activ . 

             Prin comunicarea bilaterală părinţii creează un parteneriat strâns în sprijinul 

copiilor, se formează comunitatea şi cultura grădiniţei, cadru în care aceştia se simt ca 

„membrii ai unei familii”. Părinţii răspund la această cultură prin participarea la educaţia 

copiilor in moduri în care ei înşişi niciodată nu le-au cunoscut. 

 Prin comunicare eficientă cu familia, aceasta ajunge să conştientizeze rolul în educaţie, 

rolul în integrarea cu succes a copilului său. Familia trebuie să exercite o influenţă 

pozitivă asupra copilului, rolul său fiind foarte important în dezvoltarea acestuia din punct 

de vedere fizic, intelectual, moral. 

              Familia este mediul normal în care personalitatea unui copil, cu sau fără 

deficienţe, se dezvoltă armonios sub toate aspectele. 

Şcoala incluzivă şi toate cadrele didactice trebuie să creeze un mediu primitor pentru 

implicarea familiei în recuperarea, adaptarea şi integrarea propriului copil cu cerinţe 

special. 

              Parteneriatele grădiniţă – familie vin în sprijinul îmbunătăţirii comunicării dintre 

părinţi şi educatori. Ele se evidenţiază în activităţi comune, participarea părinţilor la 

diferite cursuri în care se explică acestora ce înseamnă o regulă în familie, ce înseamnă o 

pedeapsă când nu au fost respectate regulile şi ce înseamnă o laudă. 

În cadrul parteneriatelor se clădesc relaţii între indivizi, acestea fiind caracterizate 

de responsabilităţi şi cooperări reciproce. Nu-şi mai au locul idei, din partea educatorilor, 

de genul: „dacă familia ne sprijină şi noi ne vom putea face datoria” sau din partea 

familiilor: „noi am crescut acest copil, este treaba voastră să-l educaţi”. 

Realizarea parteneriatelor funcţionale presupune un sistem de activităţi cuprinse 

într-un plan pe termen scurt şi mediu , cu obiective şi responsabilităţi clare. 

             Un parteneriat între cadrele didactice şi familie este posibil numai dacă fiecare 

dintre cei implicaţi înţelege rolul pe care îl joacă în viaţa copilului. Părinţii au nevoie de 

educaţie pentru a şti cum să-şi crească copiii. Prezenţa părinţilor şi profesorilor împreună 
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în activităţi de dezvoltare şi participare comunitară, influenţează pozitiv rolul lor în 

educaţia incluzivă. 

           Dacă părinţii şi cadrele didactice lucrează împreună, se poate sprijini dezvoltarea 

copilului, iar cerinţele sale pot fi îndeplinite într-o măsură mai mare. 

Un parteneriat între familie şi şcoală nu se poate construi foarte repede, ci sunt necesare 

etape bine planificate. Această planificare duce la stabilirea unei relaţii de încredere şi 

cooperare activă cu cadrele didactice şi alţi profesionişti, familia fiind unul dintre factorii 

a căror contribuţie este foarte importantă în procesul de integrare şcolară a copiilor.  

Cercetările au arătat că părinţii din toate mediile şi împrejurările au o gamă 

similară de sentimente şi reacţii emoţionale când deșcoperă orice fel de dificultate 

educaţională sau dizabilitate la copilul lor. Toţi profesioniştii care lucrează cu părinţii 

care au copii cu nevoi speciale trebuie să fie conştienţi de gama de sentimente care poate 

fi prezentă în întreaga familie. 

Părinţii au sentimente de tristeţe, disperare, furie, vinovăţie şi respingere. De 

asemenea, au o dragoste şi un simţ de protecţie copleşitor pentru copilul lor. Chiar dacă 

cei mai mulţi dintre părinţi vor ajunge să accepte dificultăţile sau dizabilităţile copilului 

lor, sentimentele puternice care existau la vremea diagnosticării pot fi oricând resuscitate 

în timp de criză sau stres. Educaţia părinţilor şi consilierea au un rol important ân 

incluziunea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, emoţională, ori de altă natură. 

Comunicarea părinte – educator, sau chiar comunicarea părinte – copil, în contextul 

integrării copilului în instituţia de învăţământ, asigură un anumit echilibru. 

Colaborarea dintre grădiniţă şi familie presupune o comunicare efectivă şi 

eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune cînd este vorba de interesul copilului. 

Rolul educatorului este acela de a discuta cu părinţii copiilor, de a stimula comunicarea 

permanentă cu aceştia, de a informa membrii familiei cu privire la nevoile psihice şi 

motrice ale copiilor, de a-i orienta către cunoaşterea activităţilor din grădiniţă şi sprijinul 

în desfăşurarea cât mai eficientă a acestora. 

Ea concepe cele două instituţii sociale exprimîndu-se în schimburi de opinii şi în discuţii, 

iar atunci cînd este vorba de decizii, păstrîndu-şi fiecare identitatea şi aportul în mod 

specific. 

Modul cum interrelaţionează părinţii şi educatorii îşi pune amprenta pe formarea 

şi educarea copilului. La copiii cu vârste între 3-6-14 ani este foarte important ca familia 

şi personalul școlii să comunice liber şi deschis despre copii şi activităţile lor. Școala şi 

căminul părintesc sunt strîns legate intre ele şi cu cât comunicarea între ele este mai 

eficientă, cu atât mai mult sprijin pot primi copiii pentru a trece printr-o perioadă 

educaţională încununată de succes. Când educatorul consideră comunicarea ca fiind 

indispensabilă pentru succesul copilului, ea devine parte integrantă a activităţilor de zi cu 

zi. 
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INOVARE PRIN METODE INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-

EVALUARE 
 

Prof. înv. preșcolar Bîrsan Mariana  

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Pinocchio”, Craiova 

 

 

„Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să 

lucrezi împreună este succesul.” (Henry David Thoreau)  

 

Termenul cerinţe educaţionale speciale desemnează o abordare educativă 

diferenţiată și specializată a elevilor cu deficienţe mentale, dizabilităţi fizice, afecţiune 

somatice etc. Este o provocare să lucrezi cu copiii cu CES, având ȋn vedere caracteristicile 

și manifestările tulburărilor cu care se confruntă, dar nu este imposibil deoarece și ei au 

potenţial pentru dezvoltare, doar că este necesar să se descopere cele mai potrivite moduri 

prin care să fie activat.  

Procesul instructiv-educativ și compensator - recuperator ȋn educaţia specială se 

subordonează principiilor didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate 

și adaptare la particularităţile aptitudinale ale elevilor. În proiectarea și desfășurarea 

lecţiilor, cadrele didactice pot valorifica cele mai operante modalităţi de lucru, mixând 

strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, 

obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor asigura autonomia personală și 

integrarea socio-profesională. 

Ceea ce îi deosebeşte pe toţi copiii cu dificultăţi de învăţare este caracterul unic al 

deficienţei. Dacă este adevărat că aceşti copii pot fi grupaţi după caracteristici comune, 

bazate pe cerinţele educative speciale, este la fel de adevărat că fiecare copil nu se 

încadrează perfect într-o anumită categorie. De exemplu, copiii care au o deficienţă 

mintală nu au cu toţii aceleaşi aptitudini intelectuale, deficienţii auditiv nu au toţi aceeaşi 

incapacitate, la fel ca şi deficienţii de vedere, cei handicapaţi psihic, iar cei surzi nu au 

toţi aceleaşi aptitudini şi cerinţe educative speciale, în afară de asta, diferenţele ce se 

remarcă de obicei la majoritatea elevilor cu CES sunt atât de mari, încât profesorii nu pot 

stabili criterii ferme pentru fiecare categorie de dificultăţi „clasice".  

Motivația învățării se subsumează sensului general al conceptului de motivație și 

face referire la totalitatea factorilor care îl mobilizează pe copil la o activitate menită să 

conducă la asimilarea unor cunoștințe, la formarea unor priceperi și deprinderi.   

Procesul de învățate este facilitat și energizat de motivație prin o intensificare a 

efortului și prin concentrarea atenției, prin crearea unei stări de pregătire pentru o 

activitate de învățare. motivați sunt mai perseverenți și învață mai eficient. Una din 

cauzele ce duc la a învăța/ a nu învăța este motivația. Dar motivația poate fi și efectul 

activității de învățare. Atunci când cunoști rezultatele învățării, mai ales dacă acestea sunt 

pozitive, îți poți susține eforturile ulterioare. elevului. Din satisfacția inițială de a fi 

învățat, copilul își va dezvolta motivația de a învăța mai mult. Așadar, relația cauzală 

dintre motivație și învățare este una reciprocă. Motivația energizează învățarea, iar 

învățarea încununată de succes intensifică motivația. Daca punem în balanţă şi 

dificultăţile mediilor de provenienţă – condiţtii economice, sociale şi de educaţie precare, 

defavorizante - atunci performanţa şcolară şi socială pentru copiii cu CES pare o sintagmă 

ruptă din contextul unei realităţi descurajante.  

Profesorul model pentru a crea cadrul optim de învăţare este necesar să ţină cont 

de anumite criterii în aplicarea metodelor moderne de învăţare, cum ar fi: competenţele 

ce urmează a fi dezvoltate la elevi, nivelul intelectual şi capacităţile elevilor, resursele 

materiale accesibile şi gradul de complexitate al conţinutului. Astfel metodele inovative 
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trebuie adaptate acestor criterii, pentru ca procesul instructiv-educativ să se desfăşoare 

într-un cadru activ-participativ, de stimulare a învăţării.   

Cele mai utilizate metode interactive sunt cele care canalizează energiile creatoare 

ale copiilor în direcţia propusă, le captează atenţia, stimulează mecasnismele gândirii, ale 

inteligenţei, voinţei, motivaţiei şi imaginaţiei şi îi implică afectiv în ceea ce fac. În 

învăţământul preşcolar sunt utilizate de către cadrele didactice o multitudine de metode 

moderne însoţite de tehnici specifice şi resurse material dintre care amintim: explozia 

stelară, brainstormingul, știu,vreau să știu, am învățat, ciorchinele. 

Am observat că lucrul în echipe îi ajută pe copiii cu dificultăți de învățare. Făcând 

parte dintr-o echipă copiii primesc întotdeauna sprijinul colegilor, astfel că le este mai 

ușor să rezolve sarcinile. Totodată simt că au locul lor bine definit în cadrul grupului, ceea 

ce le crește motivația.  

Majoritatea copiilor cu CES au capacitate intelectuală redusă, iar de multe ori 

cadrului didactic îi este dificil să găsească cea mai ușoară metodă de lucru în cadrul orei, 

mai ales că trebuie întotdeauna să coreleze instruirea cu restul elevilor clasei. Jocul de rol, 

descoperirea, ciorchinele, pălăriile gânditoare, organizatorii grafici, aruncă mingea, 

scaunul autorului sunt doar câteva metode ce i-ar antrena pe copii. Jocurile didactice sunt 

preferate mai ales în cazul copvilor din grădiniţă, deoarece reușesc să le capteze atenția 

prin utilizarea unei preocupări permanente a lor, jocul. Este important ca educatoarea să 

empatizeze cu acești copii, să le ofere sprijin necondiționat și să le faciliteze integrarea in 

colectiv.  

Precizez faptul că există o multitudine de tehnici și metode care favorizează 

ȋnvăţarea prin interacţiunea cu ceilalţi colegi, iar aceste metode pot fi selectate, 

reformulate și chiar ȋmbogătite cu alte variante ȋn funcţie de tipul disciplinei, de vârsta și 

nivelul de dezvoltare al copilului.  

Având ca reper lucrări de specialitate cu informaţii despre elemente de pedagogie 

și specificul dezvoltării psihoindividuale ale unui copil cu deficienţe, am realizat 

programe de interventie și activităţi de ȋnvăţare adecvate nevoilor fiecăruia. Nu folosesc 

ca pe o “reţetă” metodele și procedeele didactice despre care am citit, ci le adaptez 

contextului. Am observat că scenariile didactice care cuprind metode și tehnici interactive 

sunt eficiente, mai ales ȋn cazul elevilor cu ces care sunt integraţi ȋn școlile de masă alături 

de colegi cu o dezvoltare tipică deoarece ȋncurajează socializarea, spiritual de toleranţă și 

suport. Experienţa proprie mi-a demonstrat utilitatea deosebită pe care o poate avea și 

jocul ȋn procesul educativ al copiilor cu CES, făcând mai atractive conţinuturile ȋnvăţării 

care nu mai sunt văzute ca un efort prea mare de concentrare, având ȋn vedere 

disponibilitatea scăzută ȋn sensul acesta. 

Când copiii cu CES sunt integrați în învățământul de masă și nu numai, sunt 

depășiți în ceea ce privește rezolvarea sarcinilor școlare (în clasă dar și acasă, în 

efectuarea temelor) aceștia trăiesc sistematic un acut sentiment al eșecului care se repetă 

invariabil, zi de zi, cu cât lacunele în cunoștințe se acumulează. Corelat cu eșecul crește 

gradul de submotivare, de respingere a oricarui efort de a învăța. Având repetata 

experiență a nereușitei sistematice, copilul manifestă un acut dezinteres față de sarcinile 

școlare și, inevitabil se diminuează considerabil încrederea în sine, stima de sine, propria 

autovalorizare.  

Majoritatea cadrelor didactice afirmă că elevii cu dificultati de învatare sunt 

nemotivați, dar această submotivare are multiple cauze de care țin dar și de maniera în 

care cadrele didactice reușesc să îi stimuleze, să îi motiveze și să îi îndrume să învețe pe 

nivelul lor de înțelegere, particular. Aplicând un modelul educațional de tipul “învăț ceea 

ce pot și îmi place”, cu siguranță că motivația ar crește considerabil, dar ar trebui elaborate 

criterii de evaluare diferențiate de sistemul clasic de evaluare școlară.  
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Utilizarea emoțiilor pozitive pentru a creşte productivitatea și motivația, elevii 

învată mai bine atunci când învăţarea este „acompaniată” de emoțiile plăcute. Se pot 

stabili relații pline de afecţiune atât între cadru didactic şi elev, cât și între colegi. 

 În procesul instructiv-educativ, valorizarea posibilităților de învățare ale elevilor 

la clasă în general și celor cu CES în particular, devine o componentă definitorie care 

poate asigura succesul învățării și integrării.  

A realiza ceva nou, în fiecare zi, este esențial în meseria de dascăl. Este important 

să ne surprindem elevii într-un mod plăcut prin activitățile pe care le demarăm. Să fiu 

creativă este esențial, pentru că astfel înlătur monotonia, mă ajută să îmi păstrez tot timpul 

zâmbetul pe față, mă relaxează, mă ajută să îi descopăr într-un mod minuțios pe copii, dar 

și pe mine însămi. De asemenea, specialiștii în pedagogiile moderne vehiculează 

permanent ideea că activitatea educațională modernă este un proces complex și perpetuu 

de creație.  

Ca dascăl, îmi accept copiii așa cum sunt ei și îi fac să simtă acest lucru, pentru a 

se elibera de inhibiții și pentru a le crea oportunitatea de a-și manifesta creativitatea. 

Creativitatea cadrului didactic trebuie să-și facă simțită prezența în fiecare verigă 

a actului educațional, astfel o parte din creativitatea copilului rezidă din creativitatea 

cadrului didactic care necesită  modificarea modului de gândire și a stilului de lucru în 

clasă, cristalizate în secole de învățământ tradițional, puțin preocupat de această latură a 

personalității copilului – creativitatea. 

La vârsta preșcolară, în care putința conceptualizării este, încă, o perspectivă, iar 

gândirea concretă este dominantă, literatura, prin expresia ei directă, plastică și sugestivă, 

exercită o înrâurire enormă. Ea deschide căile cunoașterii, îmbogățește și lărgește 

experiența cognitivă a copilului, integrandu-l treptat în aria valorilor consacrate de lumea 

adultă.  

Fiecare educatoare este datoare să experimenteze prin activitatea practică 

varietatea metodelor, pentru a sesiza și reține ceea ce-i pare mai semnificativ și valoros.  

Împărtășesc opinia că metodologia didactică constituie un câmp larg de afirmare 

a creativității educatoarelor al caror spirit de initțativă și orginalitate oferă garanția unei 

infinite posibilități de experimentare proprie de adecvare sau de găsire de noi soluții 

metodologice aplicate la nivelul diferitelor etape de vârstă, al diferitelor tipuri de activități 

care au ca scop pregătirea copilului pentru școală. 
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ATITUDINI ȘI VALORI ALE PROFESORULUI INCLUZIV 
 

Conf. Univ. dr. Monica Moraru, Facultatea de Psihologie și  Științele 

Educației, Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Prof. învățământ preșcolar Sanda Cîndescu, G.P.N. nr. 40, Constanța 

 

Introducere 

Copiii cu cerințe educative special au fost până de curând şcolarizaţi doar în unităţi 

speciale de învăţământ. În ultimii ani se constată o prezenţă din ce în ce mai mare a 

copiilor cu CES, mai ales a acelora cu dizabilităţi uşoare, în şcolile și grădinițele de masă, 

valorificându-se, astfel, principiul egalităţii de şanse, al nondiscriminării, al acceptării şi 

valorizării fiecărui copil. Susținerea psiho-pedagogică a copiilor cu CES are caracteristici 

specifice. Debutează timpuriu, chiar de la nivelul învăţământului preşcolar, continuându-

se apoi pe tot parcursul şcolarităţii. Are loc în colaborare cu medici, psihologi, 

psihopedagogi, asistenţi sociali, familie. Cadrul didactic obţine de la specialişti informaţii 

despre conduita preșcolarului/elevului, resurse, oportunităţi de integrare şcolară, 

profesională şi socială. Perspectiva din care lucrează profesorul, în calitatea sa de 

formator, dar și de consilier școlar, este de maximizare a potenţialului copiilor cu CES. 

Obiectivele vizate sunt următoarele: 

- identificarea potenţialului psiho-educaţional şi profesional de care dispune 

copilul cu CES; 

- adaptare curriculară a traseului educaţional la particularităţile copiilor cu CES; 

- diversificarea standardelor educaţionale, cu marcarea nivelurilor de progres 

ale fiecărui copil; 

- încurajarea şi sprijinirea permanentă a copiilor în procesul instructiv-educativ; 

- obişnuirea cu mediul organizat, cu regulile ce trebuie respectate în grupul 

şcolar; 

- identificarea strategiilor didactice specifice; 

- informarea asupra reţelei de şcoli şi profesii pentru care se poate opta; 

- mediere etc. 

 

Scopul studiului 

Bazat pe analiza câtorva lucrări de referință din literatura de specialitate dedicată 

incluziunii în învățământul de masă a copiilor cu CES, dar și pe experiența practică în 

învățământul preșcolar a unuia din autori, confruntat de mai mulți ani cu problematica 

integrării copiilor cu CES în programul de lucru al grădiniței, studiul de față prezintă 

câteva reflecții referitoare la importanța valorilor și atitudinilor pozitive ale unui autentic 

profesor incluziv. 

„Nu de puține  ori am avut ocazia de a lucra cu copiii cu CES și familiile 

acestora”, declară doamna profesor învățământ preșcolar Sanda Cîndescu. „Primul lucru 

la care mă gândesc este e greu, iar al doilea, liniștea mea simt că nu mai este aceeași. 

Sunt două gânduri care îmi trec prin minte atunci când primesc un copil cu CES.”  

Vom expune două cazuri din activitatea întreprinsă de doamna profesor Cîndescu 

în lucrul cu copiii cu CES integrați în grădinița de masă: 

Primul caz este al unui copil diagnosticat cu tetrapareză spastică și retard 

intelectual grav. „A fost acceptat la grupa mare când avea deja 7 ani și nu era primit 

nicăieri în cartier”, afirmă educatoarea. „Copilul vorbea corect, dar nu a făcut mari 

progrese din punct de vedere cognitiv cu toate că îi adaptam conținuturile. Partea 

spectaculoasă s-a petrecut în ceea ce privește integrarea socială în grupul de copii și în 

respectarea câtorva reguli minore care aveau să-l ajute mai târziu. Venea cu bucurie la 

grădiniță, chiar dacă nu reușea să rezolve toate sarcinile de lucru. Ulterior, la vârsta de 

opt ani a copilului, părintele, după cum prevede legea, a făcut demersuri pentru 
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înscrierea acestuia la școală. Școala de care aparținea, în incinta căreia funcționează și 

grădinița, nu a dorit să îl primească. Mama a mers la ISJ și, în mod normal, conform 

orientării școlare, copilul trebuia integrat în colectiv la o școală de masă, ceea ce s-a și 

întâmplat. Între timp, însă, a apărut o altă problemă. Mama nu îl mai poate transporta 

singură și învățătoarea se deplasează la domiciliul copilului de trei ori pe săptămână.” 

Al doilea caz este al unui băiețel de 3 ani și opt luni, cu tulburări de comportament. 

„La vârsta sa, copilul citește, are cunoștințe din multe domenii, este pasionat de mașinile 

de spălat la care cunoaște amănunte de funcționare demne de un inginer. În schimb, 

copilul nu respectă nici o regulă și este foarte violent. În două săptămâni destabilizase 

ordinea nu numai în grupa sa, dar și în grupele alăturate, fugind inopinat în celelalte 

grupe și deranjând activitatea. Educatoarea sa, cu mai puțină experiență, m-a rugat să 

colaborăm în speranța că acest copil se va integra mai repede. Am observat acest copil, 

i-am observat și părinții și am vorbit cu aceștia. Împreună am convenit să îl adaptăm 

treptat la programul grădiniței, astfel încât, cel mic să beneficieze de activitățile 

grădiniței. De la părinții copilului am aflat că copilul a fost înscris și la alte grădinițe, 

dar respins după două saptămâni din cauza violenței. Părinții îl integrau în tot felul de 

programe pe care copilul și le dorea, dar când era agresiv era pedepsit foarte dur. Timpul 

efectiv pe care părinții îl petreceau cu copilul era foarte limitat, acesta schimbând 

totodată și multe bone. Am început să mărim gradul de afectivitate cu care interacționam 

cu acest copil, nu numai educatoarea ci și personalul grădiniței, să îl integrăm în grupuri 

mici cu supraveghere continuă și să îi valorificăm unele cunoștințe punându-l să citească, 

să povestescă etc. Lucrurile au început să se îmbunătățească inițial foarte puțin și mai 

apoi să spunem „respirabil”. Încă se mai simte frustrarea că nu poate comunica și 

interacționa cu copii de vârstă sa la nivelul cunoștințelor sale. Au venit restricțiile 

pandemiei și activitățile s-au desfășurat online. La ședințele de consiliere educațională, 

educatoarea a reușit să convingă părinții să apeleze la ajutorul unui psiholog.”  

În cele două exemple observăm că abordarea conținuturilor prevăzute de 

programa școlară pentru nivelul de vârstă al celor doi copii nu s-a putut realiza satisfăcător 

datorită problematicii acestora, dar definitorii au fost atitudinile cadrului didactic în 

formarea  și dezvoltarea unor deprinderi de viață, de relaționare, de muncă independentă 

și în grup. 

Practicile profesorilor sunt esenţiale pentru o incluziune eficientă, iar o serie de 

studii au analizat această temă. Incluziunea eficientă a elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale presupune o anumită gradualitate, modelarea uneori a tuturor metodelor 

tradiționale și adaptarea acestora, managementul situaţiilor de urgenţă şi alte metode 

eficiente de instruire și  feedback. Ultimul element fiind foarte important în susținerea 

afectivă și menținerea unei motivații adecvate pe parcursul procesului de învățare (Flem 

et al, 2004). Geoff Linsday în „Psihologia educațională și eficacitatea educației 

incluzive” (2007), afirma că elementele unei integrări eficiente sunt colaborarea și lucrul 

în echipă care au că scop planificarea și reflectarea împreună în interesul elevului. De 

asemenea, viziunea conducerii școlii referitoare la subiectul incluziunii copiilor cu CES, 

convingerile și atitudinile profesorilor, formarea cadrelor didactice, nevoile acestora, 

resurse de personal și materiale, dimensiunea clasei favorizează sau împiedică mai mult 

sau mai puțin succesul incluziunii.  

Profilul profesorului incluziv se bazează pe patru valori fundamentale: 

„1. Valorizarea diversităţii elevilor – diferenţa dintre elevi este considerată o 

resursă şi un bun de valoare al  educaţiei.  

2. Sprijinirea tuturor elevilor – profesorii au aşteptări mari în ceea ce priveşte 

realizările / performanţele tuturor elevilor.  

3. Colaborarea cu ceilalţi – colaborarea şi lucrul în echipă sunt abordări 

esenţiale pentru toate cadrele didactice. 
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4. Dezvoltare personală și profesională  – predarea este o activitate de învăţare 

iar cadrele didactice îşi asumă responsabilitatea pentru propria instruire pe tot parcursul 

vieţii” (Agenţia europeană pentru dezvoltare în domeniul educaţiei cerinţelor speciale, 

2012). 

Atitudinile și convingerile cadrelor didactice referitoare la incluziunea copiilor cu 

CES în învățământul de masă se formează pe baza cunoașterii și înțelegerii unor date 

precum:  

- Informaţii vitale despre diversitatea culturală, lingvistică, religioasă, socio-

economică a elevilor. „Am în grupă doi copii musulmani din Egipt și din Siria, 

dar și copii de etnie tătară care au facilitat foarte mult integrarea acestor copii 

veniți din tări cu o cultură asemănătoare lor - se joacă împreună, mănâncă 

împreună și chiar i-au introdus în grupul lor de prieteni români; părinții copiilor 

tătari au ajutat și la comunicarea dintre părinții nevorbitori de limbă română cu 

educatoarea, arată doamna profesor Cîndescu”; 

- Faptul că elevii pot fi folosiţi că resursă pentru a facilita învăţarea despre 

diversitate, atât pentru ei înşişi, cât şi pentru colegii lor;  

- Elevii învaţă în moduri diferite, iar acestea pot fi folosite pentru a susţine învăţarea 

lor şi a colegilor lor. „De exemplu, având în clasă un copil cu TSA, nevorbitor, 

ceilalti copii au învățat să comunice nonverbal cu acesta - sesizau când nu s-a 

asezat în rând pentru a merge la toaletă și îl luau de mână și se așezau în rând, îl 

ajutau să se încalțe când mergeam afară la joacă. Toate acestea constitue 

învătare activă și în condiții reale de viață”; 

- Școala este o comunitate şi un mediu social care afectează stima de sine şi 

potenţialul elevilor. „Cu privire la acest aspect, întotdeauna am prezentat deschis 

problemele care pot interveni ca un exercițiu de empatie și ca o chesiune de timp 

și atitudine - „Avem de rezolvat un aspect pe care vi-l aduc la cunoștință și care 

va necesita puțin timp și atenție, RĂBDARE...” și nu „Avem cazul lui și am propus 

părinților să....”- diferența reprezentând-o respectarea stimei de sine, 

neînvinovățirea cuiva pentru ceva și conștientizarea faptului că toți suntem 

împreună pentru cei trei ani de grădiniță și noi rezolvăm lucrurile, noi cei 30 de 

copii, mulți părinți și educatoarea”; 

- Elevii şcolii şi elevii clasei sunt în continuă schimbare; diversitatea nu poate fi 

văzută ca un concept static (Agenţia europeană pentru dezvoltare în domeniul 

educaţiei cerinţelor speciale, 2012). 

Un alt aspect legat de buna incluziune a copiilor cu CES este atitudinea cadrului 

didactic față de familie și comunicarea asertivă și obiectivă cu aceasta. Profesorul este 

necesar să fie un partener sincer și deschis la dialog, să implice părinții copiilor cu CES 

în activitatea educativă, astfel promovând modelul pozitiv al educației incluzive, să 

manifeste un comportament proactiv pentru întâmpinarea situațiilor negative sau 

minimalizarea lor pe cât este posibil (Abrudan, 2005). Profesorul nu se va substitui 

psihologului școlar, ci va creea o punte de comunicare între toți partenerii instituționali 

în avantajul unei bune colaborări. Comunicarea cu părinții copiilor cu CES trebuie să fie 

deschisă și clară - „Am obervat că...”, ”Nu știu dacă este o problemă pe care o pot rezolva 

singură, aș avea nevoie de părerea unui psiholog ....” și încheind întotdeauna cu „Sperăm 

să fie ceva pe care să îl rezolvăm ușor, vă aștept să vedem ce ne spune”. Procedând așa, 

pot fi depășite cele mai grele crize sau conflicte care apar de multe ori în colaborarea cu 

părinții. 

 

Concluzii 

Eficienţa acţiunilor de incluziune școlară a copiilor cu CES depinde în mare 

măsură de calitatea relaţiei pedagogice, profesor-preșcolari/elevi, profesori-părinți, 

profesori-familie-comunitate. Relaţia pedagogică trebuie să fie una de alianţă, de 
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participare şi colaborare reciprocă. Astfel, devine posibilă exprimarea ideilor şi a 

sentimentelor, a valorilor şi convingerilor, într-un cuvînt, comunicarea. Dezvoltarea unei 

credibile relaţii empatice, de încredere reciprocă, de respect mutual, de disponibilitate 

reciprocă este esenţială. Respectul pentru om, ca fiinţă în esenţă bună, trebuie să fie 

autentic. Dar a-l vedea pe cel de lângă tine bun, înseamnă a fi tu însuţi bun!  

„Bunătatea sufletească,” scria Nicolae Steinhardt în „Primejdia mărturisirii”, 

nu-i o virtute subtilă şi rafinată, e un atribut de bază al fiinţei omeneşti şi totodată un 

atribut al culturii. Bunătatea este alt nume al definiţiei dată de Aristotel omului: fiinţă 

socială. Fără bunătate nu putem convieţui decât în condiţii de groază şi justificând 

amarnica afirmaţie a lui Sartre: ceilalţi, iată iadul! Că ne-o place sau nu, cultura nu este 

numai acumulare de cunoştinţe, ci o subţirime a caracterului şi capacitatea de a nu 

considera bunătatea drept o simplă virtute desuetă şi sentimentală (op. cit., 2002, p. 41). 

Profesorii din învăţământul primar şi preşcolar, respectiv, din învăţământul 

gimnazial şi liceal, au menirea şi responsabilitatea de a iniţia un program coerent de 

experienţe educaţionale care să conducă la dezvoltarea personală, educaţională, 

profesională şi socială a elevilor. În acest sens, relaţia educaţională trebuie să fie 

fundamentată pe comunicare sinceră şi deschisă. 

Rolurilor profesorului în societatea actuală vizează mult mai mult decât 

transmitere de cunoştinţe. Profesorul trebuie să fie în acelaşi timp: 

Model - oferă elevului reperele necesare pentru atingerea obiectivelor propuse. 

Călăuză - prezintă elevului alternative şi soluţii optime pentru atingerea unui 

obiectiv. 

Consilier - ascultă, parafrazează, empatizează, îndrumă, oferă sprijin şi ajutor 

elevului pentru depăşirea dificultăţilor întâmpinate în învăţare. 

Expert – oferă standarde de cunoastere şi acţiune. 

Facilitator - mediază accesul elevului la cunoaştere. 
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SOCIALIZAREA ȘI INTEGRAREA SOCIALĂ A PREȘCOLARULUI 
 

Prof. Coca Delia LUPUȘORU 

Grădinița cu P.P. “Lumea Copiilor”, CONSTANȚA 

 

REZUMAT 

 

Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar oferă copilului posibilitatea 

integrării corespunzătoare în viaţa zilnică din grădiniţă şi mai târziu în viaţa socială. 

Preşcolaritatea aduce schimbări în viaţa copilului în plan relaţional, solicitările 

ivite odată cu intrarea copilului în grădiniţă, antrenează după ele interacţiuni cu alte 

persoane, cu alte moduri de simţire, gândire şi acţiune 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 preşcolari necesită o studiere mai atentă, fiind importantă cunoaşterea 

dimensiunilor psihosociale ale grupei de preşcolari, ca grup social, pentru că ele 

prefigurează dimensiunile viitoarei clase de şcolari care, tot din perspective ale 

psihopedagogiei sociale, poate fi analizată ca grup social. 

Dacă se cunoaşte autentic specificitatea grupei de preşcolari şi se valorifică toate 

influienţele educative (inclusiv variabilele psihosociale) această grupă poate deveni un 

„colectiv” pe parcursul celor trei ani de gradiniţă. 

 

ABSTRACT 

 

The new curriculum for the preschool education offers the child the possibility of 

proper integration in the kindergarten daily life and later in the school and social life. 

The preschool period brings major changes in different aspects of the child’s life  

(such as the relational one); The new demands that emerge with the child’s first steps into 

the kindergarten, carry along with them new interactions with other people, with other 

types of sensations and types of thinking and actions which can affect on  a superficial or 

profound level his behavior, modify his attitudes and  feelings. New effects can appear, 

effects such as: imitation, contagion, cooperation, conflicts, collective enthusiasm or 

collective apathy, tensed or relaxed states. 

The preschool group needs to be closely studied  , with one of the most  important 

thing being the psycho-social dimensions of the group as social group. These dimensions 

are very important because they represent the base of the future psycho-social dimensions 

of the actual school group, which from the same perspective (the one of the psycho-social 

pedagogy) can be analyzed as a social group. 

If we have an authentic knowledge of the specificity of the preschool  group and 

if we take advantage of all the educational influences (including the psycho-social 

variables), this group can become a real „collective”/„(family”)  during the 3 years of 

kindergarten. 

 

1. CONCEPTUL DE CONFLICT 

 

Conflictul este un antagonism (dezacord) total/parţial între doi s-au mai mulţi 

indivizi/ grupuri de indivizi asupra unei probleme, fiecare dintre aceştia simţindu-se 

frustrat într-o anumită privinţă, având drept cauze: divergenţele de atitudini, scopuri, 

interese, motivaţii, modalităţi de acţiune. 
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Termenul de conflict este utilizat pentru a descrie o serie de stări afective ale 

indivizilor, cum ar fi liniştea, ostilitatea, rezistenşa, precum şi toate tipurile de opoziţie şi 

interacţiune antagonistă dintre indivizi, inclusiv competiţia. 

 

2.  CAUZELE CONFLICTUALE 

 

Cauzele care generează stările conflictuale pot fi căutate atât în aspectele de ordin 

psiho-sociologic, cât şi în elementele structurale care caracterizează organizaţiile. Stările 

conflictuale pot fi determinate de: stilurile manageriale şi ambiguităţile organizaţionale, 

diferenţele în perceperea realităţii şi a sistemului de valori, comunicarea defectuasă, 

dependenţe diferite, diferenţele de statut social. 

 

3.  MODALITĂŢI DE EVITARE A CONFLICTELOR 

 

Managerul trebuie să acorde competenţe pe măsura fiecăruia, să delimiteze clar 

fiecare competenţă, să delege clar responsabilitatea şi autoritatea, să acorde şefilor de 

sector libertatea repartizării sarcinilor în sector, să stabilească sarcini reale pentru fiecare 

sector, să cunoască activitatea fiecărui sector, să-şi exprime clar aşteptările, să-şi 

cunoască subalternii şi colaboratorii, să nu se lase antrenat în conflicte minore şi să-şi 

analizeze critic propria activitate. 

 

EVITAREA STĂRILOR CONFLICTUALE  

LA COPILUL PREŞCOLAR 

 

Primul grup prin care trece copilul este cel familial, apoi, cunoaşte şi se va integra 

în grupurile de joacă, in grupurile educaţionale, în grupurile de prieteni şi mai târziu, în 

grupurile de muncă. 

În gradiniţă, relaţia instructiv-educativă se constituie în contextul unei reţele 

complexe şi dinamice de atitudini şi relatii reciproce între educatoare şi copii, între copil 

şi grupa de copii, precum şi între copiii aceleaşi grupe. 

Pe lânga activitatea didactică, educatoarea desfaşoară şi alte activităţi care îi 

stimulează pe copii (îi laudă, le acordă recompense); creează condiţii ca ei să se comporte 

într-un anumit fel (influenţează mediul ambiant, le cere să fie politicosi cu adulţii şi cu 

colegii, să salute, să ajute la distribuirea materialelor pentru joc sau activităţi). 

Aceste activităţi şi tipuri de relaţii apărute în grupa de preşcolari implică 

interacţiuni cu alte persoane, determină apariţia unor fenomene psiho-sociale, cum sunt 

cele de competiţie, de simpatie sau de antipatie, de conflict, de imitaţie, de voinţă şi 

acţiune colectivă, de entuziasm sau apatie colectivă, fenomene tensionale sau destinse, 

apare spiritul de grup. 

Investigând relaţiile interpersonale din grupa de copii preşcolari ne putem da 

seama dacă aceasta este constituită şi funcţionează după criterii afective, preferenţial, 

dacă în interiorul lui există un climat cald, apropiat, de simpatie reciprocă între membrii 

componenţi, sau dimpotrivă, există relaţii conflictuale, tensionale. 

 

1. ORGANIZAREA CERCETĂRII 

 

In anul școlar 2019-2020 mi-am propus o cunoaştere şi o cercetare a grupei de 

preşcolari care poate fi analizata ca grup social avand caracteristici tipice, determinate de 

particularităţile de vârstă ale preşcolarităţii. 

 Problematica acestei cercetări privind stările conflictuale la copilul preşcolar, a 

fost investigată  prin intermediul unei cercetări de tip constatativ, de scurtă durată, primul 

semestru al anului şcolar 2019-2020, la nivelul învăţământului preşcolar dintr-o grădiniță 
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de stat, mediul urban pe un eşantion de 25 copii din grupa mare, cu vârsta cuprinsă între 

5 şi 7 ani, 14 fete şi 11 băieţi, din care un băiat cu cerințe educaționale speciale (C.E.S.). 

           

          2. IPOTEZA CERCETĂRII 

 

În desfăşurarea cercetării am plecat de la următoarea ipoteză: „dacă educatoarea 

alege strategii de diminuare/evitare a conflictelor în grupul de copii unde sunt integrați și 

copii cu cerințe educaționale speciale (C.E.S.), atunci situaţiile de conflict se vor 

diminua”. 

 

   3. OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

a. Să identificăm la nivelul grupei de copii situaţia de conflict; 

b. Să aplicăm strategii de evitare a conflictelor în grupul de copii; 

 

    4. METODE DE INVESTIGAŢIE 

 

Stabilirea dimensiunilor afectiv-simpatetice la nivelul grupei de preşcolari este 

necesară şi poate fi la îndemâna educatoarei prin folosirea tehnicilor sociometrice prin 

care pot fi măsurate relaţiile afectiv-simpatetice. 

Testul sociometric constituie punctul de plecare. Datele obţinute sunt ulterior 

prelucrate şi sunt obţinute informaţii privitoare la poziţia fiecărui membru în interiorul 

grupului. 

Finalitatea practică a acestor investigări oferă educatoarelor posibilitatea de a acţiona 

în cunoştinţă de cauză nu numai asupra preşcolarului ca individ, ci şi asupra grupei de 

preşcolari în vederea optimizării procesului de învăţământ preşcolar, luându-se în 

considerare condiţiile concrete atât în investigarea ca atare, în elaborarea tehnicilor 

necesare, cât şi în interpretarea rezultatelor. 

Am aplicat la grupa mare pe un eşantion de 25 copii cu vârsta cuprinsă între 5 

şi 7 ani un test sociometric, în urma căruia am interpretat rezultatele cu ajutorul 

sociogramei şi sociomatricei. 

            Sociomatricea este un instrument utilizat pentru depistarea răspunsurilor primite 

din partea copiilor la testul sociometric. Se prezintă sub forma unui tabel cu dublă intrare, 

care are înscrişi, atât pe orizontală, cât şi pe verticală, pe toţi membrii grupului. Fiecare 

este notat prin iniţialele numelui şi prenumelui. Diagonala sociomatricei este haşurată, 

întrucât un membru al grupului nu se poate alege pe el însuşi. Fiecărui membru al grupului 

i s-a solicitat să exprime  alegerile şi respingerile dorite, notarea copiilor am făcut-o pe 

orizontală, în dreptul iniţialelor corespunzătoare copilului care le-a formulat, în felul 

următor:  am notat cu (+2) preferinţele bilaterale şi cu (+1) preferinţele uniletrerale, 

respectiv (-2) respingeri bilaterale şi (-1) respingeri unilaterale. 

 

 

Grupa mare 

 

TEST SOCIOMETRIC 

 

Întrebări: a) Cu cine vrei să te joci?;        Motivaţie: a) De ce? 

                   b) Cu cine nu vrei să te joci?                       b) De ce? 

 

AN ŞCOLAR: 2019-2020;             OCTOMBRIE  2020 
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NR. 

CRT. 

NUME SI 

PRENUME 

(INITIALE) 

 

F/B 

 

RASPUNS 

 

MOTIVATIE 

 

1 

 

B. B. 

 a)Sophia, David, Alexia, Ştefania 

b)Cosmin, Rareş 

a) Mă joc frumos cu ei 

b) Sunt răi, se bat 

 

2 

 

B.R. 

 a)Sophia, David, Gabi 

b)Rareş, Cosmin 

a) Mă distrez cu ei 

b)Se bat, aruncă jucarii 

 

3 

 

B.M. 

 a)Diana 

b)Cosmin 

a)Mă ajută. 

b)Mă deranjează. 

 

4 

 

C.C. 

 a)Gabi, Maria, Rareş, Costi 

b)David, Roberta, Răzvan, 

Bogdan, Alexia 

 

a) Sunt prieteni. Îmi dau 

jucăriile lor, facem schimb de 

jucării. 

b) Nu se joacă cu mine 

 

5 

 

C.D 

 a)Maria, Stefi, Ami 

 

b) Roberta, Cosmin 

a) Sunt prietenele mele cele 

mai bune. 

b) Bat copiii 

 

6 

 

C.M. 

 a)Rareş, Costi, Casian 

 

b)Cosmin 

a) Sunt prietenii mei. Suntem 

împreună 

b) Este rău 

 

7 

 

D.M 

 a) Maia, Diana, Toni, Andreea 

b)Cosmin, Rareş, Mihai, Casian, 

Costi 

a) Se joacă frumos 

b) Se joacă urât. Se luptă, ţipă 

 

8 

 

D.A. 

 a)Toni, Georgiana, Melek, 

Andreea 

b)Cosmin, Nicoleta, Roberta 

a) Sunt prietenii mei 

 

b)Se bat cu copiii 

 

9 

G.A.  a)Georgiana 

b)Cosmin 

a)Plănuim să ieşim împreună 

b)Este violent 

 

10 

 

G.S. 

 a)Rareş 

 

b)Cosmin 

a)E deştept, construieşte mult 

b)Vorbeşte prostii, e rău cu 

toată lumea, se bate. 

 

11 

 

G.C. 

 a)Costi, Rareş 

b)Nicoleta, Cosmin, Mihai 

 

a) Imi dau idei, sunt prietenii 

mei 

b)Mă resping 

 

12 

 

I.S 

 

 a)Diana 

 

b)Cosmin, David, Roberta 

a)E finuţă, mă înţeleg bine cu 

ea 

 

b) Nu înţeleg regulile jocului 

 

13 

 

I.G. 

 a)Toni, Melek, Andreea, Stefi, 

Diana 

 

b)Cosmin 

a)Se joacă frumos 

 

b)Se joacă urât 

 

14 

 

L.R, 

 a)David, Gabi 

 

b)Mihai, Rareş, Cosmin, Costi 

 

a) Sunt prietenii cei mai buni 

 

b) Sunt răi, se bat 
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15 

 

 

M,D. 

 a)Gabi, Costi, Casian, Bogdan, 

Razvan 

 

b)Cosmin, Nicoleta, Georgiana, 

Mihai 

a) Se joacă cu mine, sunt cei 

mai buni prieteni, sunt 

amuzanţi 

 

b) Mă bat, nu vor să se joace cu 

mine 

 

16 

 

M.M. 

 a)Toni, Georgiana 

 

b) Rareş, Mihai 

a) Sunt prietenii cei mai buni 

 

b) Sunt răi, se bat 

 

17 

 

M.A. 

 a)Maia, Toni 

 

b)Cosmin 

a)Sunt cuminţi 

 

b)Face rele 

 

18 

 

N.A. 

 a)Georgiana, Maria 

 

b) Casian, Rareş, Nicoleta 

a)Sunt cuminţi 

 

b) Nu mă înteleg cu ei la joacă 

 

19 

 

P.N. 

 a)Cristina 

 

b)Casian, Costi, Rareş, David 

a) Suntem prietene 

 

b) Folosesc jocuri cu bătaie 

 

20 

 

S.G. 

 a)Rareş, David, Costi, Cosmin, 

Casian 

 

b)Nicoleta, Roberta 

a) Sunt prietenii mei cei mai 

buni 

 

b) Nu se poartă frumos 

 

21 

 

S.C. 

 a) Casian, Rareş, Gabi 

 

b)Cosmin 

 

a) Construim multe lucruri 

împreună 

 

b) Nu ne lasă să ne jucăm 

uneori 

 

22 

 

T.A.S. 

 a)Maria, Razvan, Bogdan 

b)Cosmin, Rareş, Mihai, Costi, 

David 

 

a)Îmi place cum se joacă 

b) Sunt obraznici 

 

23 

 

T.A. 

 a)Georgiana,  Melek, Andreea 

b)Roberta, Nicoleta 

 

a) Ne jucăm foarte bine 

b) Bat copiii 

 

24 

 

V.C. 

 a)Diana 

b)Rareş 

a)Este  draguţă 

b)Este bătăuş 

 

25 

 

V.R. 

 a)Gabi, Casian, Mihai, Costi 

b)Cosmin, Ştefan 

a) Sunt prietenii mei 

b) Sunt răi, ne iau jucăriile 

     

              5. DESFĂŞURAREA CERCETĂRII 

 

În urma interpretării testului sociometric s-au stabilit liderii pozitivi şi negativi ai 

grupului, statutul preferenţial individual al grupului de coeziune. 

Analizând motivaţiile alegerilor şi respingerilor exprimate de copii în testul 

aplicat, se constată că motivaţiile sunt multiple, cuprinzând o arie variată, putand fi 

clasificate astfel: 

- Unele motivaţii se referă la realizarea unor construcţii frumoase: Construim 

frumos împreună (S.C. despre G.C., V.R., S.G.); 

- Alte motivaţii se referă la felul cum se joacă: Mă joc frumos cu ei (B.B. despre 

T.A.S., M.D., D.A., I.S.); Mă distrez cu ei  (B.R. despre T.A.S., M.D., S.G.); Se 
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joacă   frumos (D.M. despre B.M., T.A., C.D., G.A.); Îmi place cum se joacă 

(T.A.S. despre B.B., B.R., D.M.); 

- Cele mai multe motivaţii s-au referit la prietenie: Sunt prietenii mei (V.R. despre 

S.G., G.C., C.M., S.C.); Sunt prietenii mei cei mai buni (L.R. despre M.D., S.G.); 

Liderii pozitivi ai grupului sunt copiii care au fost nominalizaţi de mai 

multe ori, copiii care au înregistrat cel mai mare număr de atracţii, respectiv: S.G., 

S.C., C.D., G.C., T.A., I.G.- câte 5-6 nominalizări. Aceştia sunt apreciaţi pentru 

talentul lor la construcţii, sunt prietenoşi, inventivi, se joacă frumos, sunt prieteni 

părinţii lor, ori ies împreună în parc sau frecventează alte activităţi împreună. 

Motivaţia respingerilor se referă la agresivitate unde se regăsesc cam 

aceeaşi copii: Sunt răi, se bat (B.B. despre C.C. şi V.R.); Se joacă urât (I.G. despre 

C.C.); Sunt răi, se bat (M.M. despre V.R. şi C.M.); Nu se comportă frumos (S.G. 

despre L.R. şi P.N.);  Sunt răi, ne iau jucăriile (V.R. despre C.C. şi G.S.); Bat 

copiii (T.A. despre P.N. si L.R.); Sunt obraznici (T.A.S. despre V.R., C.C., C.M., 

S.C., M.D.); Folosesc jocuri cu bătaie (P.N. despre S.C., V.R., G.C., M.D.); Nu 

înţeleg regulile jocului  (I.S. despre C.C., M.D., L.R.); Unii mă bat, iar alţii nu 

vor să se joace cu mine (M.D. despre C.C., P.N., I.G., C.M.) 

Cele mai multe respingeri au fost înregistrate de C.C., motivaţia referindu-

se la agresivitate: Se bate, aruncă jucarii, este  rău etc. Cauzele acestor respingeri 

sunt: este agresiv, vrea sa domine jocul şi împarte cu greu jucăriile, astfel nu este 

acceptat de copii în joc. Din acest motiv el reacţioneaza cu mai multă violenţă, le 

aruncă jucariile. Este un copil normal dezvoltat din punct de vedere intelectual, 

este singur la părinăi, răsfăţat. 

Copiii P.N., L.R., N.A. nu au avut nicio atracţie din partea copiilor din 

grupă (nu sunt preferaţi). 

La această vârstă copiii îşi exprimă preferinţa pentru anumiţi copii din 

grupă, iubesc jocul în grup, se conformează normelor, şi-i sancţionează pe cei ce 

le încalcă regulile de convieţuire. 

Am căutat împreună cu părinţii şi psihologul grădiniţei cauzele stărilor 

conflictuale pentru a le remedia. În cadrul activităţilor, atunci când am găsit 

oportunităţi, am încercat aşezarea copiilor care se resping în grupuri diferite sau 

i-am aşezat împreună în activităţi ce presupun lucrul în echipă, cu motivaţii 

comune  ce presupun cooperarea (să câstige un premiu în echipă, să câştige o 

întrecere). Cultivarea stimei de sine a constituit o preocupare care a dat rezultate. 

             Prin analiza realizata  am avut în vedere motivarea copiilor spre un 

comportament non-conflictual iniţiind dialoguri, convorbiri despre toleranţă, 

prietenie, ajutorare, adresarea unor cuvinte frumoase copiilor pe care nu-i agrează.  

 Grupa de preşcolari are elemente ale grupului social şi prin aplicarea 

metodelor interactive şi de grup am reuşit valorificarea apartenenţei la grupa din 

care fac parte prin  obţinerea performanţelor intelectuale, fizice şi morale la 

nivelul grupei şi mai ales pentru integrarea într-un nou grup, cel al clasei de 

şcolari. 

                  Activităţile extracurriculare cu valoare de amintiri au contribuit în mare 

măsură  la   

            coeziunea grupului prin legarea de prietenii. 

 

                       

         CONCLUZII 

 

  La vârsta preşcolară, copilul îşi petrece o parte a timpului, trăieşte şi acţionează 

într-o colectivitate, are emoţii şi sentimente pozitive sau negative faţă de ceilalţi copii, 

faţă de educatoare sau faţă de personalul din unitate. 
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În grupa de preşcolari apar şi se manifestă spontan sentimente de atracţie sau de 

respingere, de simpatie sau de antipatie, de acceptare sau de neacceptare a celor cu care 

vin în contact. Aceste interrelaţii socio-afective nu pot fi separate de celelalte interrelaţii 

care se stabilesc într-un grup, cum ar fi interrelaţiile de cooperare, de competiţie, de 

comunicare, se poate doar evidenţia faptul că interrelaţiile socio-afective au o importanţă 

deosebită în desfaşurarea activităţii instructive-educative din grădiniţă. 

Copiii leagă prietenii, prin aceste contacte află despre interesele şi preferinţele 

pentru anumite activităţi (de exemplu, unii copii desenează, pictează, alţii încep să cânte 

la un instrument, alţii sunt „povestitori”, altora le place să creeze colaje, să vizioneze 

desene animate, să inventeze poezii, iar alţii sunt „campioni” la practicarea unui sport sau 

le place să observe natura, se cunosc, iar bunele relaţii, starea de bine dintre ei, reprezintă 

o condiţie facilitatoare pentru socializare-învăţare şi dezvoltare. 

Astfel de prietenii se pot lega şi prin frecventarea unor alte tipuri de activităţi 

împreună, în afara gradiniţei: cercul de pictură, cercul de modelaj, teatru, balet, pian, 

plimbări în parc etc., sau prin împrietenirea părinţilor. 

  Se constată că grupa mare are un statut preferenţial ridicat şi acest lucru se traduce 

prin faptul că aceşti copii se cunosc foarte bine, sunt împreună de la grupa mică, reuşind 

să interacţioneze, predominând relaţiile de cooperare şi întrajutorare . 
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SOCIOMATIRCE PENTRU ÎNTREBAREA A 

 

NR 

CRT 

 

ELEVI 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.  

B. 

B 

B.

R 

B.

M 

C.C

. 

C.D

. 

C.

M 

D.

M 

D.

A. 

G.

A. 

G.S

. 

G.

C. 

I.S I.

G 

L.R

. 

M.

D 

M.

M 

M.

A 

N.

A. 

P.N

. 

S.G

. 

S.C

. 

T.A.

S 

T.

A. 

V.C. V.

R. 

 

1. B. B        +1    +1   +2       +2    6 

2. B.R.               +2     +1  +2    5 

3. B.M.     +1  +1          +1         3 

4. C.C.       +1       +1 +1     +2 +1     6 

5. C.D.       +2     +2     +1         5 

6. C.M.  +2                   +2     4 

7. D.M   +1  +2    +1         +1    +1 +1   7 

8. D.A. +1        +1    +1   +1       +1   5 

9. G.A.       +1      +2          +1   4 

10. G.S.                         +1 1 

11. G.C.      +1         +1     +1 +2    +2 7 

12. I.S +1    +2         +1            4 

13. I.G.     +1   +1 +2   +1     +2 +1     +2   10 

14. L.R.               +1      +1     2 

15. M.D. +1 +2         +1   +1      +2 +1     8 

16. M.M.        +1     +2          +2   5 

17. M.A.   +1  +1                  +1   3 

18 N.A.       +1      +1             2 

19. P.N.                        +1  1 

20. S.G.    +2       +1   +1 +2       +2   +2 10 

21. S.C.    +1  +1     +2    +1     +2     +2 9 

22. T.A.S +2 +2     +1                   5 

23. T.A.       +1 +1 +1    +2    +1         6 

24. V.C.     +1              +1       2 

25. V.R.    +1  +2    +1 +2         +2 +2     10 

TOTAL 
5 

      

6 

2 
4 8 4 8 3 5 1 6 4 8 4 10 1 5 2 1 10 9 

7 8 1 7  
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SOCIOMATIRCE PENTRU ÎNTREBAREA B 
 

N

R 

C

R

T 

 

ELEVI 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.  

B. 

B 

B.R B.

M 

C.C

. 

C.D

. 

C.

M 

D.

M 

D.

A. 

G.

A. 

G.S

. 

G.

C. 

 

I.S 

I.

G 

L.R

. 

M.

D 

M

M 

M.

A 

N.

A. 

P.N

. 

S.G

. 

S.C

. 

T.A.

S 

T.

A. 

V.

C. 

V.

R. 

 

1. B. B.    -2                     -1 3 

2. B.R.    -2                     -1 3 

3. B.M.    -2                      2 

4. C.C. -2 -2 -1  -1 -1  -2 -1 -1  -1 -1 -2 -2  -1     -1    20 

5. C.D.    -1          -1            2 

6. C.M.       -1    -1   -1 -1 -1      -1    6 

7. D.M      -1     -1       -1   -1 -1   -1 6 

8. D.A.    -2          -1     -1  -1     5 

9. G.A.    -1                      1 

10. G.S.    -1                      1 

11. G.C.       -1           -1 -2       4 

12.  I.S    -1          -1 -1           3 

13. I.G.    -1           -1           2 

14. L.R.    -1  -1               -1    -1 3 

15. M.D.    -2  -1       -1      -2   -1    7 

16. M.M.      -1                   -1 2 

17. M.A.    -1                      1 

18 N.A.    -1       -1          -1    -1 4 

19. P.N.        -1   -2    -2   -1  -1    -1  8 

20.  S.G.                   -1       1 

21. S.C.       -1 -1      -1     -1   -1    5 

22. T.A.S    -1  -1         -1      -1    -1 5 

23. T.A.              -1      -1      2 

24. V.C.                         -1 1 

25.  V.R. -1 -1     -1       -1  -1  -1 -1   -1  -1  8 

TOTAL 3 3 1 19 1 6 6 4 1 1 5 1 2 9 9 2 1  4 8 2 5 6 0 2 8  
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G.A 

D.M 

MM 
C.D 

C.M 

V.R 

T.A.S 

P.N 

N.A 

C.C 

D.A 

S.G 

M.A 

B.M 

L.R 

T.A 

V.C 

I.G 

G.S 

M.D 

S.C 

G.C 

I.S 

B.B 

SOCIOGRAMĂ  PENTRU ÎNTREBAREA A 

 

 

 B.R 

FETE  

BAIETI 
PREFERINTE UNILATERALE 

PREFERINTE BILATERALE 
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G.A 

D.M 

B.R 

MM 

C.D 

C.M 

V.R 

T.A.S 

P.N 

N.A 

C.C 

D.A 

S.G 

M.A 

B.M 

L.R 

T.A 

V.C 

I.G 

G.S 

M.D 

S.C 

G.C 

I.S 

B.B 

SOCIOGRAMĂ  PENTRU ÎNTREBAREA B 

 

 

FETE  

BAIETI 
RESPINGERI UNILATERALE 

RESPINGERI BILATERALE 
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SOCIOGRAMA INDIVIDUALA 

 LIDERI POZITIVI 

FETE  

BAIETI 

ATRACTII UNILATERALE  

ATRACTII BILATERALE 

S.C 

V.R 

M.D 

G.C 

C.M 

C.C 

S.G 

S.G 

V.R 

S.C 

L.R 

C.C B.R 

M.D 
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SOCIOGRAMA INDIVIDUALA 

 LIDER NEGATIV 

FETE  

BAIETI 

RESPINGERI  UNILATERALE  

RESPINGERI BILATERALE 

C.C 

V.R 
B.B 

B.R 

B.M 

C.D 

C.M 

D.M 

D.A 

G.A 
G.S 

I.S 
I.G 

L.R 

M.D 

M.A 

S.C 

T.A.S 
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ṢCOLARIZAREA COPIILOR CU AUTISM IN CENTRE, ȘCOLI 

SPECIALE SAU ȘCOLI NORMALE? 
 

Vâneaţӑ Persida Elena – Centrul Ṣcolar pentru Educaţie Incluzivă Bӑbeni 

Pîrvu Oana Maria – Centrul Ṣcolar pentru Educaţie Incluzivă Bӑbeni 

 

În literatura anglo-saxonă, cuvinte precum normalization, integration şi – mai nou 

– inclusion sunt foarte la modă. De fapt, acestea înseamnă că persoanelor cu autism 

trebuie să le acordăm aceleaşi drepturi ca acelea ale concetăţenilor lor, prin urmare, 

dreptul la „învăţământ  

normal”. La origine, mişcarea normalizării a început de fapt în Scandinavia, unde se 

dorea ca persoanele cu deficienţe să poată trăi şi lucra într-un mediu „cât mai puţin 

constrângător posibil”. Dacă se pleacă de la acest concept scandinav de „mediu cât mai 

puţin constrângător”, dezbaterea se desfăşoară deja în alt fel, deoarece nu ne mai gândim 

imediat la „învăţământul normal”, ci mai degrabă la forme de învăţământ special: 

învăţământ în clasele speciale pentru autism (segregare) sau în „clase mixte” (ceva mai 

„integrate”) 

Datorită solicitudinii ca aceste persoane să fie plasate în mediul „cel mai puţin 

constrângător”,  multe persoane cu deficienţe au fost scoase din marile instituţii, unde 

îngrijirea şi protejarea lor constituiau priorităţi faţă de urmărirea unui grad cât mai ridicat 

de autonomie. În Suedia, spre exemplu, modulele de tip familial pentru adulţii cu autism 

care sunt mai mari de cinci persoane sunt declarate ilegale, pierzându-şi subsidiile. Se 

urmăreşte crearea unor condiţii de viaţă asemănătoare celor unei familii normale. 

„Politica de integrare” a început să fie considerată ca o valoare în sine, şi nu ca un scop 

posibil pe termen mediu sau lung. Iar în loc să se plece de la date ştiinţifice obiective, 

discuţiile aprinse s-au purtat mai degrabă în baza unor principii morale: cei „buni” – 

pentru integrare – contra celor „răi” – împotriva integrării. 

În România,  integrarea școlară a copiilor cu autism se realizează cu dificultate. 

Școala și cadrele didactice, comunitatea părintilor de copii tipici, dar și copiii cu autism 

si familiile lor nu sunt, în majoritatea cazurilor, pregătiți pentru întâlnire și lucru 

împreună. 

Cadrele didactice au reacții diverse în fața copilului cu autism, de la compasiune 

până la respingere. Respingerea apare din teama de a nu greși în relația cu acesta sau din 

neliniștea că atenția și resursele îndreptate către copilul cu autism ar putea determina 

neglijarea nevoilor celorlalți copii din clasă. Cele mai multe cadre didactice nu se simt 

suficient de pregătite pentru a face față cazurilor de acest fel. În egală măsură, din cauza 

lipsei de informații despre afecțiune, părinții copiilor tipici se tem că prezența în colectiv 

a unui copil cu autism ar putea scădea nivelul de pregătire al clasei sau ar pune în pericol 

integritatea fizică a celorlalți copii. 

Pe de altă parte, familiile copiilor cu autism doresc cu ardoare integrarea acestora în 

învățământul de masă, respingând, din ce în ce mai mult și vehement, școlarizarea 

acestora în învățământul special. 

Kathy Quill a studiat condiţiile în care funcţionează integrarea şi cele în care nu 

funcţionează. Ea este de părere că, adesea, discuţia despre integrare se confundă cu aceea 

despre posibilităţile de plasare existente ale persoanelor cu autism. Ea afirmă că 

incluziunea sau integrarea nu funcţionează, în mod sigur, atunci când: 

1. „se aşteaptă de la elevul autist ca el să se adapteze la programele şi metodele 

educaţionale existente ; 

2. dificultăţile comportamentale ale elevului cu autism sunt percepute ca obstacolul 

principal în calea integrării; 

3. nu se ţine cont de stilul de învăţare unic şi de profilul inegal de învăţare al elevului 

cu autism; 
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4. programul nu este suficient de intensiv, sau suficient de coerent. 

Incluziunea sau integrarea pot funcţiona doar atunci când: 

1. toţi specialiştii care lucrează cu elevul cu autism sunt formaţi suficient în 

domeniul autismului; 

2. metodele didactice şi programele sunt adaptate corespunzător ; 

3. profesorii formează o adevărată echipă, coordonându-şi între ei abordarea; 

4. mediul educativ garantează : 

        – aplicarea materiei învăţate, în practica de zi cu zi, 

        – posibilităţi suficiente de alegere; 

5. se comunică în permanenţă, în special cu familia; 

6. există suficient sprijin pentru familie. Părinţii sunt cei care trebuie să aleagă 

mediul integrat, această hotărâre neputându-le reveni specialiştilor.” 

După cum se poate observa, integrarea eficientă a elevilor cu autism în învăţământul 

“normal” nu este un lucru atât de simplu și depășește nivelul discuţiei naive între „cei 

buni” care sunt pentru integrare şi „cei răi” care aleg segregarea. 

 
Bibliografie: 

1. Alois Ghergut, 2019, ”Educatia incluziva-ghid metodologic” , Editura Polirom, 

Iași; 

2. Alois Ghergut, 2016, “Educatia speciala-ghid metodologic”, Editura Polirom 

Iași. 
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COPIL CU RETARD MENTAL UȘOR, DEFICIT DE ATENȚIE CU 

AGITAȚIE PSIHOMOTORIE 

STUDIU DE CAZ 
   

Prof. Miulescu Tatiana 

Prof. consilier Serea Veronica 

Grădinița nr. 271, București  

 

Date personale 

Nume şi prenume: L.S.M. 

Vârsta: 5 ani și 2 luni 

Grupa: Mare 

Diagnostic: Retard mental ușor, deficit de atenție cu agitație psihomotorie 

Date familiale 

Numele şi prenumele părinţilor: 

Tata: L.M. - economist 

Mama: L.A. – asistent stomatologie 

Natura familiei: preșcolarul provine dintr-o familie organizată, de condiție socio- 

economică şi culturală peste medie 

Bugetul familiei: Peste medie 

Numărul fraţilor: 0  

Eventuale antecedente familiare deficitare: nu există 

Relaţii familiale: raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi şi între părinţi 

şi copil. 

Atitudinea familiei faţă de copil: părinții o susțin și o îndrumă, chiar dacă nu 

recunosc întru totul problemele  

Colaborarea cu şcoala: părinţii se implică foarte mult în demersul educativ al 

copilului 

 

Antecedente personale 

Naştere: prematură; greutate: 1.760g, 43cm  

Alimentaţie: naturală 

Boli ale copilăriei: nesemnificative 

Dezvoltare fizică: normală 

Starea de sănătate actuală: în afară de problemele medicale inerente creșterii și 

dezvoltării, copilul nu este în evidență cu afecțiuni clinice sau cronice. Dezvoltarea 

fizică este normală vârstei, iar starea de sănătate este bună. 

Coordonate ale dezvoltării psihice: 

 Motricitatea  

 coordonare generală a mișcărilor ușor deficitară (caracteristică 

deficienței); 

 are formate priceperi și deprinderi care îi permit să se descurce în 

diferite situații; 

 execută cu plăcere exercițiile de educație fizică. 

 Percepția  

 folosește corect cuvintele care semnifică raporturi spațiale (sus, jos, 

lângă, pe etc.) și se orientează relativ bine în spațiu. 

 Reprezentările 

 finalizează cu greutate o lucrare care implică reprezentarea unui 

obiect; 

 nu respectă perspectiva, toate se află pe același plan. 
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 Motivația  

 dorește și are nevoie de recompense, în special materiale, pentru 

rezolvarea cu succes a sarcinilor; 

 are o motivație dominant extrinsecă, are nevoie de aprecieri și 

întăriri frecvente. 

 Voința  

 când are slab interes, abandonează cu ușurință sarcina dată, fără a 

se strădui să o finalizeze, chiar și cu insistența unei personae 

adulte. 

 se autoreglează cu dificultate în activitățile de învățare și creație 

desfășurate individual sau în grup; 

 Atenția  

 poate să observe cu greutate ceva și să asculte totdodată și 

explicațiile educatoarei. 

 Limbajul și comunicarea 

 are un vocabular slab dezvoltat pentru vârsta ei; 

 vorbește cu greșeli gramaticale, uneori cu o tonalitate nepotrivită; 

 îi este dificil să învețe cuvinte noi; 

 vorbește în timp ce se joacă; 

 dialogul cu ea este scurt ca durată, deoarece răspunsurile la 

întrebări sunt date fără multe amănunte. 

 Gândirea  

 nivelul operațiilor gândirii este la nivel concret, legat de acțiuni 

obiectuale; 

 are caracter operatoriu – răspunsurile sunt corespunzătoare 

cerințelor în cele mai multe situații impuse. 

 Memoria  

 reproduce cu greutate și cu sprijin poezii și cântece; 

 întipărirea involuntară și voluntară este marcată de dificultăți; 

 Imaginația : 

 are o imaginație bogată. 

 Conduita în grup 

 participă la activitatea de grup numai dacă este solicitată; 

 din cauza lipsei empatiei, leagă cu greu prietenii cu copiii de 

aceeași vârstă; 

 s-a acomodat destul de greu unor reguli școlare de grup, 

dezvoltând cu greu relații interpersonale, dând dovadă de 

hiperactivitate.  

 Aptitudini 

 are aptitudini intelectuale sub nivelul vârstei de dezvoltare; 

Plan de intervenție 

Responsabil de program: educatoarele grupei  

Coordonator: profesorul consilier 

 

Specialiști care intervin în aplicarea programului: 

 educatoarele - terapie cognitivă, ludoterapie, stimulare psihică intensivă prin 

activitatea la grupă; 

 consilierea familiei, supravegherea copilului, colaborare cu factorii implicați; 

 profesorul logoped - terapie logopedică; 
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Scopul: Dezvoltarea potențialului cognitiv al copilului în vederea integrării lui 

în grupul de copii și în activitățile specifice grădiniței.  

Obiective cadru:  

 dezvoltarea abilităților cognitive specifice vârstei preșcolare;  

 dezvoltarea abilităților de comunicare cu cei din jur; socializare, relaționare cu 

copiii și personalul grădiniței;  

 creșterea nivelului de dezvoltare și coordonare psiho- motrică; 

 însușirea unor deprinderi de comportament și deprinderi igienice specific vârstei. 

 

Intervenția educatoarelor în cadrul grădiniței:  

Activitățile desfășurate de educatoare: antrenează preșcolarul în activităţile 

specifice cu respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale. În cadrul activităților 

se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării (cu revizuiri şi adaptări);  

Metode și instrumente de aplicare: jocul didactic, jocul de mișcare, jocul de rol; 

percepția și manipularea de obiecte; conversația, explicația, exercițiul.  

Mijloace: material didactic adecvat fiecărei activități, computer, jucării, probe 

de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi auxiliare 

școlare, obiecte de uz general;  

Domeniul de intervenţie: Domeniul Limbă și comunicare - Educarea limbajului  

Răspunsurile sale la întrebări sunt date fără multe amănunte. Preșcolarul nu 

pronunţă corect cuvintele și are un vocabular foarte sărac. Nu reuşeşte să povestească 

textele auzite în cadrul activităților ori întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic 

al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate 

cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate. 

Domeniul de intervenţie: Domeniul Știință – Activitate matematică  

Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu 

comanda verbală. Preșcolarul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător 

până la 5, dar are probleme în ceea ce priveşte număratul până la 10 sau număratul 

descrescător, chiar şi cu ajutorul obiectelor.  

 

Domeniul de intervenţie: Domeniul Psihomotric – Activitate de educație fizică 

Preșcolarul întâmpină dificultăți în orientarea spațială, are deprinderi de igienă 

personală slab dezvoltate. Coordonarea generală a mișcărilor este ușor deficitară 

(caracteristică deficienței). Copilul are formate priceperi și deprinderi care îi permit să 

se descurce în diferite situații. 

 

Consilierea familiei 
De la includerea în programul psihopedagogic copilul L.S.M. a obținut 

următoarele rezultate: 

 îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

 activism cognitiv ușor exersat, mai ales pe activitatea ludică – cea mai bună 

implicare se obține în activitatea joc cu mișcare, cântec cu linie melodică; 

 este antrenat în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

 dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

 dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup; 

 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

 antrenarea preșcolarului în activităţi extracurriculare; 

 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

 utilizează formule de politețe;  

 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 
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 consilierea părinților a avut ca rezultat implicarea mai facilă în educarea și 

creșterea copilului. 

 

Evaluarea periodică: 

 discuţii despre comportamentul copilului;  

 exemplificǎri despre activitatea desfăşurată, despre progresele obţinute pas cu pas;  

 explicaţii despre metodele aplicate, de răbdarea de care este nevoie, de încurajarea 

permanentă la adresa copilului, de laude şi mângâieri şi multă atenţie din partea 

familiei. 

 

Acest Plan de intervenţie personalizat va fi revizuit periodic, în funcţie de 

progresele obţinute în dezvoltarea copilului, în funcţie de comportamentele atinse, a 

integrării în colectivul de copii. Pentru atingerea cu succes a obiectivelor și a scopului 

propus, părinții vor fi parteneri în tot acest proces, fiind încurajați prin ședințe de 

consiliere să conștientizeze că este nevoie de timp și efort din partea lor, de a fi alături 

de copil, de cerințele speciale ale acestuia și să acorde atenție pozitivă la eforturile 

copilului.  

 

 
Bibliografie: 

1. https://depts.washington.edu/chdd/guralnick/pdfs/2017-Guralnick-

Early%20Intervention%20_for_Children-Update.pdf 

2. https://www.nap.edu/read/9440/chapter/5#79 
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MODALITĂȚI DE DIMINUARE A DIFICULTĂŢILOR DE 

ÎNVĂŢARE ALE COPILULUI CU CES 
 

 Prof. itinerant/de sprijin Din Maria Minodora 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni, jud. Vâlcea 

 

Orice copil poate avea dificultăți de învățare, acestea putând fi diminuate prin 

stimulare, sprijin, încurajare și prin felul în care este abordată problema de cei din jur 

chiar în momentul în care apare. Urmărind îndeaproape (încă de la grădiniță) evoluţia 

copilului, se poate să existe o apropiere mai mare de nevoile acestuia. Sprijinul pe care i-

l vom acorda atât eu, în calitate de cadru didactic de sprijin, cât şi ceilalţi membri ai 

echipei, îl va ajuta foarte mult să-şi îndeplinească într-un mod adecvat obligaţiile şcolare. 

Stabilind un circuit de bună comunicare între diferitele persoane care se ocupă de el, un 

plan de intervenţie personalizat, agenda cadrului didactic este, în această situaţie, 

instrumentul perfect. Astfel se vor corobora toate coordonatele necesare şi pertinente, 

întâlnirile şi sarcinile ce vor trebui duse la îndeplinire. 

Pentru un copil care prezintă dificultăţi de învăţare, faptul că se simte acceptat, 

ghidat, susţinut de o persoană importantă în ochii săi, îl încurajează să se autodepăşească 

şi să-şi descopere mult mai repede potenţialul. Printre factorii importanţi se numără: un 

mediu familial sigur şi călduros, capacitatea copilului de a-şi crea legături constructive cu 

cei din propriul anturaj, recunoaşterea talentelor sale reale, dinamismul din mediul şcolar 

şi accesul la resurse din cele mai variate. 

Exemplul adus în discuție de mine se referă la un elev aflat în clasa a II-a, în vârsta 

de 8 ani şi 5 luni, care prezintă următoarele dificultăţi: este nerăbdător atunci când are o 

sarcină de rezolvat, iar în general nu poate să aştepte; se ridică (deseori) în picioare în 

clasă sau în alte situaţii în care ar trebui să rămână aşezat; este nesigur în ceea ce face şi 

are probleme cu scrisul şi cititul. 

 Ca obiective, împreună cu membrii echipei, am stabilit să descoperim cauzele care 

conduc la aceste conduite, să identificăm factorii declanşatori şi de menţinere și să 

întocmim un plan de intervenţie educativă. 

 Elevul prezintă dificultăţi în a-şi menţine atenţia şi concentrarea. Este distras cu 

uşurinţă şi nu pare a asculta atunci când i se vorbeşte. Când primeşte o sarcină i se pare 

dificil să o ducă la bun sfârşit şi face greşeli din neatenţie. În activităţile colective, mai 

ales în timpul jocurilor didactice, al pauzelor, vorbeşte excesiv, aleargă agitat şi în mod 

nepotrivit, îşi aşteaptă rândul cu greu (zgomotos) şi nu respectă instrucţiunile acceptate 

de ceilalţi copii. Nu îi ascultă pe părinţi acasă.  

Pentru a afla aceste informații am folosit diverse metode de cunoaştere: observaţia 

sistematică, teste şi probe orale, discuţii cu familia, analiza produselor activităţii. Prin 

coroborarea informaţiilor obţinute de la familie şi şcoală şi în urma discuţiei cu consilierul 

educativ, s-a conturat problema acestui copil - dificultăţi de învăţare în plan 

comportamental şi socio-emoţional. 

Intervenţia constă în activitatea corelată a echipei formată din învăţător – părinte – 

învăţător de sprijin – consilier educativ, ce acţionează pe baza unei strategii clar definite 

(în urma unei evaluări iniţiale), consemnarea rezultatelor, înregistrarea progreselor şi 

observaţii periodice. 

Obiectivele de lungă durată au fost următoarele: 

- Aplicarea sistematică a unor metode interactive de învăţare, a tratării diferenţiate 

şi chiar individualizate; 

- Un program (o oră/săptămână) de întâlnire cu consilierul educativ în cabinetul 

acestuia; 

- Supravegherea atentă a copilului în cadrul familiei şi al activităţilor extraşcolare 

(vizite, drumeţii, spectacole, excursii). 
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Ca obiective specifice şi modalităţi de intervenţie am stabilit că este important să 

atingem următoarele planuri: 

a) Amenajarea spaţiului clasei are un rol foarte important în rezolvarea acestei 

probleme. Se aşează elevul în bancă cu un copil mai liniştit şi mai organizat, care să nu-i 

distragă atenţia şi, de preferat, în prima bancă. 

Se vor stabili reguli de comportament în clasă. Acestea trebuie scrise şi afişate, ce e 

permis şi ce nu, care sunt regulile ce nu pot fi niciodată încălcate), însoţite chiar de desene 

sugestive şi atractive. 

 b) Abordarea unor căi de lucru din partea învăţătoarei pentru a preveni 

comportamente sau situaţii nedorite din partea elevului: 

- învăţătoarea destinde climatul – se adresează elevilor folosind prenumele acestora, 

calmă, optimistă, captează atenţia pentru învăţare, adresează întrebări clare, deschise, 

oferă sprijin dacă este cazul; 

- atât învăţătorul clasei, cât şi cel de sprijin, au copilul sub observaţie permanentă 

şi astfel vor sesiza momentul când acesta pierde firul lecţiei (nu mai este atent) şi îl 

atenţionează; 

- mărim numărul de laude atunci când copilul este atent, când răspunde bine; 

- purtăm discuţii individuale cu elevul (în pauze, după ore) prin care vom căuta să 

aflăm dacă el îşi dă seama că nu este atent şi provoacă dezordine, îi deranjează pe colegi; 

care îi sunt dificultăţile, ce preferinţe şi interese are; 

- discuţiile în clasă vor fi deschise; în felul acesta se va urmări întărirea spiritului 

de echipă şi nu de concurenţă a clasei, el fiind în permanenţă antrenat; 

- se va lucra pe grupe sau în echipe, ori de câte ori tematica lecţiilor o permite, 

elevul făcând parte dintr-o grupă omogenă, urmărit îndeaproape şi sprijinit de colegi; 

- ori de câte ori este surprins acţionând pozitiv, trebuie făcut din aceasta un adevărat 

eveniment; astfel, este sprijinit puternic şi încurajat să continue; 

- pentru a obţine efectul dorit este esenţial ca învăţătoarea să reacţioneze imediat 

după fiecare lucru bun cu încurajări care pot fi atenţii verbale (“Perfect!”, “Bravo, sunt 

mândră de tine!”), atenţii nonverbale (luatul de mână, aprobări din cap însoţite de 

zâmbet), mici încurajări materiale constând în accesorii decorative sau postere pentru 

camera lui, cărţi de poveşti etc. 

c) Metode aplicate la clasă 

- Metode activ-participative: joc de rol, dramatizări, problematizarea, 

brainstorming, învăţarea prin descoperire, prin care elevul este antrenat activ; 

- Tratarea diferenţiată şi chiar individualizată în anumite momente ale programului 

instructiv-educativ. La început am crezut că acest lucru îl va favoriza pe elev comparativ 

cu colegii. Oferindu-le explicaţii celorlalţi copii, ei nu se simt dezavantajaţi, ci consideră 

astfel că acordă un ajutor colegului lor, realizând rapid că este mai avantajos pentru ei 

dacă nu sunt permanent deranjaţi de acesta. 

Aplicarea planului de puncte la ore înseamnă stabilirea unor comportamente (pe 

care elevul trebuie să le respecte) şi pentru care va primi 1-2 puncte. Astfel de 

comportamente sunt: a finalizat o activitate începută, a îndeplinit cerinţele învăţătoarei, a 

contribuit activ la ore, a rămas aşezat pe scaun, se înţelege cu colegii în pauze. 

Acest plan de puncte poate fi aşezat pe banca elevului sau pe catedra învăţătoarei. 

În primul caz se va acorda punctul imediat după comportamentul corespunzător, sau în 

celălalt caz, învăţătoarea face însemnările, iar punctele obţinute vor fi trecute la sfârşitul 

orei în prezenţa copilului. Dacă (în acest caz) în timpul orei apare un comportament ce 

trebuie recompensat printr-un punct, învăţătoarea poate semnala acest lucru printr-un gest 

stabilit anterior (mişcare aprobatoare din cap, zâmbet de mulţumire). Lipsa unui feedback 

pozitiv imediat este o cauză a eşecului aplicării acestei metode. De asemenea, copilul va 

duce la fiecare şedinţă cu consilierul educativ acest cont cu puncte obţinute la ore. 
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Totodată, de comun acord cu părinţii şi cu consilierul educativ, la sfârşit de 

săptămână părintele îl poate recompensa pe copil (dacă obţine minim 15 puncte) cu o 

plimbare în parc, ieşire la film, la Grădina Zoologică sau o vizită la un prieten de joacă. 

Pe parcursul întregului proces instructiv-educativ, ori de câte ori este posibil, se 

apelează la autoevaluare din partea elevului, aceasta având un rol important în 

conştientizarea acestuia în privinţa greşelilor făcute sau a rezultatelor bune înregistrate. 

Familia are un rol foarte important în acest plan de intervenţie. De aceea, împreună 

cu învăţătorul, consilierul educativ şi cu ambii părinţi, am concluzionat anumite reguli pe 

care aceştia să le respecte (deopotrivă copil şi părinţi): 

- să întocmească un orar (program) zilnic care să conţină timp de relaxare, timp 

pentru odihnă, pentru lecţii, pentru joacă; dacă nu îl respectă, părintele să îi ofere alegerea: 

de a respecta programul sau nu, cu asumarea consecinţelor de rigoare. (exemplu: “Ai de 

făcut o alegere! Ori îţi faci lecţiile acum, ori te culci deseară fără să vezi emisiunea ta 

preferată la televizor!”); 

- să aleagă împreună momentul cel mai bun pentru a face lecţiile; o activitate fizică 

intensă îl poate relaxa după o zi petrecută la şcoală;  

- să identifice ambianţa care corespunde cel mai bine nevoilor copilului la efectuarea 

temelor (cu radioul pornit sau nu), spaţiul de unde să-l poată supraveghea; 

- să reducă la minimum toţi factorii care l-ar putea încurca atunci când îşi face lecţiile; 

- să se  împartă în etape mai mici sarcina de a-şi efectua temele (cu pauze relaxante), 

pentru a evita ca el să devină impresionat de amploarea acestora; cantităţile mai mici au 

menirea de a-l încuraja; 

- să pregătească din timp trecerea la efectuarea temelor; exemplu: „Mai ai 15 minute 

de joacă, pentru că apoi trebuie să-ţi faci temele!”; 

- să i se atragă atenţia, mai mult prin gesturi şi prin expresiile feţei decât prin vorbe 

care i-ar putea fi străine; 

- să se stabilească locuri precise pentru găsirea lucrurilor personale; de exemplu: 

caietele pentru şcoală în sertarul din dreapta al biroului, cărţile în stânga; 

- să execute regulat o sarcină care îi face plăcere (să pună mâncare şi apă 

papagalului), să colecţioneze poze, să participe la cursul de dans modern organizat în 

şcoală; 

- să se  încurajeze copilul prin privilegii şi activităţi satisfăcătoare; de exemplu: 

activităţi care răsplătesc: primeşte un prieten la el peste noapte sau este lăsat să plece el 

în vizită la un prieten, merge însoţit să mănânce la McDonald’s,  la cinema, se amână 

momentul în care trebuie să se culce sau să vină de la joacă. 

De-a lungul aplicării planului de intervenţie s-au monitorizat toate schimbările, 

rezultatele şi progresele înregistrate. S-a făcut o evaluare permanentă de către cei patru 

factori implicaţi (învăţător – învăţător de sprijin – părinţi – consilier educativ) şi s-a 

intervenit cu corecţii necesare pentru remedierea problemelor. 

În urma acestor evaluări permanente efectuate în timpul unui semestru şcolar şi a 

evaluării finale, la care au participat deopotrivă toţi membrii echipei, s-a constatat că 

problema s-a diminuat în intensitate şi rezultatele şcolare s-au îmbunătăţit, dar procesul 

este dificil şi complex şi are particularităţi în care se exprimă vârsta, temperamentul, 

experienţa anterioară din familie a copilului şi nu în ultimul rând diferenţele dintre mediul 

familial exagerat de permisiv (mai ales înainte de începerea şcolii) şi programul de şcoală 

care presupune formare de priceperi şi deprinderi, reguli de convieţuire în grup, dar şi 

anumite restricţii. 

 
Bibliografie: 
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INTELIGENȚA SUCCESUALĂ 
 

Prof. înv. primar Felicia Petre  

Școala Gimnazială Nr. 12, „B.P. Hașdeu”, Constanța 

 

Studiul de caz pe care doresc să vi-l prezint își are rădăcinile în anul școlar 2015 

– 2016. Atunci am fost motivată de una din elevele mele și am început un studiu mai 

aprofundat asupra caracteristicilor ei. Fără să știu la acea vreme prea multe despre teoriile 

științifice cu privire la supradotare, mi-am dat seama că este un copil special, având o 

inteligență și creativitate pe care nu le mai întâlnisem până atunci, însă în același timp și 

stări de agitație /emoționale mai intense. 

Studiul s-a întins pe toți anii de învățământ primar, ba chiar am avut ocazia să 

cunosc câteva date importante despre ea și din perioada preșcolară, educatoarea ei fiind 

o fostă colegă, vorbindu-mi cu încântare despre interesele și cunoștințele fetiței. 

PIP 1   (Plan/program de intervenție personalizat)    -   elev cu CES                  

Date personale: G. M –T   Data naşterii: 21.01.2009 

Provine dintr-o familie cu doi copii, fiind cea mai mică, fratele ei mai mare (15 

ani) fiind din prima căsătorie a mamei și fiind încadrat la gradul I de handicap cu însoțitor 

permanent (autism). De multe ori, după încheiere orelor, fetița aștepta mai mult timp până 

venea tatăl ei să o ia, acesta venind cu băiatul cel mare, înscris la Centrul Școlar pentru 

Educație Inclusivă – Delfinul, foarte aproape de Școala nr 12. A frecventat grădinița 3 ani 

cu unele întreruperi.  

Observații mai ample: 

Personalitate debordantă și un cumul de cunoștințe mult peste nivelul vârstei 

Deseori manifestă tendințe de furie, nu respecta cerințele comune adresate elevilor și 

așteapta să fie tratată într-un regim diferit. Dorea atenție maximă și aprecieri continue, 

chiar mă atenționa dacă nu o lăudam. Mă ajuta să realizăm lucrări și copiilor care nu 

reușeau să decupeze deloc, era foarte mândră de importanța muncii ei și alearga de la o 

bancă la alta să-și ajute colegii. 

 Câmpul ei de interese cognitive era avansat atât ca varietate (mister, aventură, 

fantastic, limba japoneză – cunoaște fraze, citește câteva semne), cât şi ca profunzime, 

diferit de cel promovat de şcoală, iar uneori se plictisea. Avea un vocabular bogat și 

adecvat temelor abordate. Mă impresiona cu o anumită candoare a opinia ei despre 

oameni, dublată de orizonturi de preocupare proiectate în viitor (călătorii, să cunoască 

oameni de pe alte continente etc). 

De remarcat: pune întrebări şi cere informaţii în plus atunci când ceea ce învaţă o 

interesează, reflectă asupra învăţării în sine (metalearning), însă în ceea ce privește 

automotivația (considerată de psihologul American Joseph Renzulli, în modelul celor trei 

inele, ca fiind cea de-a treia formă a conceptului de gifted),  nu se regăsea în totalitate la 

M. 

Obiective pe termen lung:  

 diminuarea disonanței  emoțională și cognitivă (creșterea încrederii în sine, 

dezvoltarea nivelului de focusare în sarcină, creșterea flexibilității în contactele 

sociale, dezvoltarea unor mecanisme de a face față frustrării, antrenarea 

răbdării,  exprimarea emoțională prin mimă etc.)  

 dezvoltarea cognitivă prin găsirea de soluții și  argumente.  

Activități  propuse 

 planificarea unor activităţi cross-curriculare pentru a depăşi graniţele curriculum-

ului  (confecționarea unui jurnal cu desene despre planete imaginare, investigare 

proprie); 

 extinderea complexităţii activităţilor, explorarea în profunzime şi aplicarea la 

situaţii/probleme noi; (Joc inventat de ea – „Minutul care a adus o bucurie”); 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Modelul_celor_3_inele
http://ro.wikipedia.org/wiki/Modelul_celor_3_inele
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 rezolvarea unor probleme din viaţa reală, cu relevanţă socială (ecologie, sănătate, 

educație); 

 accelerarea asimilării conţinuturilor în ritmul ei (citirea/audierea unor texte 

preferate) și prin metode alternative (vizite online / reale în muzee și catedrale). 

Consilierea părinților (aici am să prezint colaborare cu părinții pe parcursul întregii 

perioade). 

Se știe că relația școală - familie trebuie să fie una de colaborare și susținere reciprocă, 

iar în cazul unui copil cu CES, cu atât mai pregnant. Există situații în care unii părinți 

consideră un copil supradotat  ca pe o veșnică problemă. Consilierea lor ar fi foarte 

importantă deoarece nu știu care este poziția pe care ar trebui să o adopte față de copil, 

nu stiu cum să rezolve revendicările lui permanente, extenunate uneori, creând o 

suprasolicitare în orice mediu ar fi (acasă, la școală, cu prieteni)  

În cazul Mariei, colaborarea cu familia a fost incertă, iar recomandările făcute au fost 

prea puțin  luate în seamă. Părinții erau foarte ocupați și cumva depășiți de multele 

probleme personale.  Fratele mai mare, cu autism, fusese ținut de bunică, dar la un an de 

când o cunoașteam eu pe M, nu a mai putut fi ținut și a trebuit să-l aducă acasă la ei. Pe 

parcursul a 2 ani (clasa I și a II-a), mama ei făcuse două atacuri cerebrale, iar în clasa a 

III-a o formă de cancer. Fetița stătea în mare parte pe la câte o mătușă,  tatăl fiind foarte 

ocupat cu îngrijirea băiatului cu autism și alergând între spitale. Undeva spre sfârșit de 

clasa a III-a, fetița mai stătea și singură acasă, își făcea de mâncare.  

Evoluția elevei până la încheierea ciclului primar 

 Și în clasele următoare am urmat un traseu personalizat pentru M. În clasa I a fost 

inclusă și într-un program (Cutiuța cu emoții), derulat de dna psiholog , reușind să-

și îmbunătățească unele comportamente și relații. Totuși, problemele familiale nu 

aveau cum să nu o marcheze.   

 Încă din clasa I am dedus că se conturau elemente de disgrafie, observam dese 

momente de furie/frustrare din partea ei, întâmpinând dificultăți în privința 

scrisului. 

 Perfecționismul, perseverența pe ariile proprii de interes, acceptarea de 

responsabilități, dorința de a i se da responsabilități, originalitatea și 

nonconvenționalitatea în rezolvarea de probleme sunt o parte din însușirile pe care 

le-am admirat la acest copil, însă problemele apărute la nivel afectiv s-au reflectat 

și în rezultatele școlare. La testările scrise ducea o luptă cu ea însăși. Din an în an, 

cerința impunea ca răspunsul să fie unul dezvoltat. Ea știa răspunsul, și chiar la 

întrebările dificile era printre puținii, de multe ori singura, care îl dădea oral corect. 

Pentru că de scris nu se încadra în timp, ritmul ei de scris nu era în parametrii vârstei. 

Evita orice activitate care implica scrisul, era o disfuncționalitate evidentă, dar eu 

nu am avut decât să bănuiesc un anumit motiv ce ținea de caracteristica ambientală 

psiho-familială. (Scrierea este „rezultatul legăturilor interfuncţionale pe trei 

niveluri şi anume, nivelul motor, nivelul percepţiei şi reprezentărilor şi cel afectiv” 

Vrăşmaş E. - 1997) 

 Cam toate elementele de disgrafie/disortografie se regăseau în caietele ei: scriere 

dezordonată, indescifrabilă, cu inversiuni, omisiuni, lipsă diacritice, punctuaţie, fără 

să mențină linia, paragrafele etc. Din clasa a III-a s-au mai atenuat puțin, făcea 

eforturi atât cât putea, era conștientă de greșeli. 

 Nu reușea să scrie tot de pe tablă, asta mai ales în clasele III-IV când scriam mult, 

și plângea când elevul de serviciu șteargea tabla, mai ales la sfârșitul orelor.  Mi-am 

dat seama că trebuie să găsesc soluții, să mă adaptez și pentru ea. Aveam la 

îndemână mijloacele necesare? Fără un certificate de încadrare era greu. Părinții 

(mai exact tatăl) au refuzat recomandările mele, chiar insistențele de a merge la 

CJRAE pentru  testări.  
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 Scriam foarte schematic la orele de limba română, istorie, geografie, dar când erau 

exerciții/probleme pe care le rezolvau copiii și trebuia să ștergem, să scriem altele, 

să exersăm mai mult anumite metode, nu mai reușeam să-i acord timpul necesar, 

dar nici nu-i ceream să scrie tot, informația necesară și-o însușea oricum din 

explicațiile orale. 

 După orele de limba engleză mai mereu era supărată, iar când intram în clasă trebuia 

să sting un conflict între cei care o înțelegeau  și ceilalți (din păcate mai mulți) care 

spuneau că doamna de engleză nu poate să aștepte după ea pentru că ei toți pierd. 

Toți colegii au înțeles  că e diferită, erau surprinși de răspunsurile pe care ea reușea 

să le dea când niciunul nu știa, dar tot nu înțelegeau de ce ea nu „vroia” să scrie. 

Da, mulți credeau că nu vrea să scrie, că se preface, că e un moft („Cum de ei pot și 

ea nu poate?” se întrebau. Am dezbatut subiectul în anumite ore de la Educație 

moral-civică). 

 Cu temele iar era o problemă, fie incomplete, fie deloc. Teme pe care un alt copil le 

putea face în 30 de minute, la ea puteau dura și 2 ore. În proiectele pe care le făceam 

se implica cu încântare și sarcinile ei erau alese în funcție de abilitățile, 

funcționalitățile proprii 

Evaluare program:  

Evident că evenimentele nefericite din familia sa au dus la neglijarea ei și au 

contribuit la zdruncinarea unor sentimente. Exista și o dificultate minimală la citit și 

mărturisesc că la început îmi era greu să accept că toate acestea i se întâmplau chiar ei. 

Studiile spun că dislexia este o modalitate specială de prelucrare a informației, care nu 

poate fi tratată, ci ameliorată, iar tulburările de învăţare pot apărea la orice nivel de 

inteligenţă, inclusiv la un nivel de inteligenţă superioară. Nu se explică prin lipsa 

exersării, lipsa de motivare sau o intervenție educațională deficitară”, cum și medicii 

susțin că „dislexia si coeficientul de inteligență (IQ-ul) nu sunt interconectate și, ca 

urmare, cogniția se dezvotă independent.” S-a scris mult despre personalitățile dislexice 

(Albert Einstein, Winston Churchill, George Washington, John F. Kennedy, Leonardo da 

Vinci, Pablo Picasso, Steven Spilberg, Robin Williams) și este recunoscut că peste 50% 

dintre angajaţii NASA sunt dislexici (American Dyslexia Association). Aceste argument 

m-au făcut să am o altă perspectivă asupra problemei ei, însă clar avea nevoie de suport 

la vârsta copilăriei. 

 Pentru că există și  riscuri specifice ce se pot întâlni la astfel de copii, dificultăți socio-

emoționale și chiar o șubrelizare școlară sau  inhibiție intelectuală = "scăderea tensiunii" 

(Terrasier) 

Iar unul dintre miturile copiilor supradotați - „Sunt atât de deștepți încât se descurcă cu 

sau fără programe speciale.” – era elocvent în cazul de față.  Aparent se descurca bine 

singură, dar se plictisea, o frustrau și respectarea regulilor. Însă odată ce sarcinile au 

devenit mai complexe, în clasele mai mari, simțea tot mai mult nevoie de ajutor, de 

programe adaptate, susținere specială 

Concluzii : 

 la un copil limitările coexistă cu forțe (calități). (AAIDD American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities) 

 Analiza pe care o face R. Stenberg ( 1985, 1986, 1998) despre complexitatea 

excepționalității mi se pare extrem de potrivită în cazul de față, dar și în general, ca 

o teorie pe care ar trebui să o luăm în seamă în viitorul educației copiilor gifted, cu 

CES.   

"Excepționalitatea intelectuală este un construct complex, multidimensional, care 

poate fi abordat din multiple puncte de vedere: componențial (mecanismele mentale 

care determină nivelele excepționale ale inteligenței); experiențial (abilitățile de a face 

față elementelor de noutate și abiliățile de a forma automatisme în prelucrarea 

informației); contextual (capacitatea de adaptare, transformare și selectare a 
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mediului). Pe baza acestei teorii "triarhice" sunt delimitate trei forme de manifestare a 

inteligenței: analitică, sintetică și practică. Pentru analiza complexității fenomenului 

excepționalității intelectuale avem nevoie de un concept mai larg decât cel de 

inteligență. În acest scop, este propus conceptul de inteligență succesuală." 

 
Bibliografie: 

1. Doru Vlad Popovci, Introducere în psihopedagogia supradotaților, Editura Fundației 

Humanitas, București, 2004 
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PLAN  DE  INTERVENŢIE  PERSONALIZAT 
Prof. Ortila Mariana 

Grădinița „Nicolae Romanescu”, Craiova 

 

  

Coordonator:   Medic:  

                          Asistent medical:                 

                          Consilier: 

Date de identificare: 

Nume:   

Prenume:  
Data naşterii:  

Date familiale: 

- familie cu 2 copii (el este primul copil); 

- posibilităţi Normale de creştere şi educare; 

- mama este asistentul maternal al copilului. 

 

Diagnostic medical: epilepsie cu crize polimorfe rezistente la tratament în cadrul 

unui sindrom Lennox-Gastaut, retard psihic moderat, IQ 44. 

Este pacient al „Clinicii de Neurologie Pediatrica - Centrul National De Referinta 

Împotriva Epilepsiei - Spitalul Clinic Prof. Dr. Alexandru Obregia”, din Bucuresti, ţinut 

sub observaţie şi reinternat, pentru evaluare psihicǎ şi reevaluarea schemei terapeutice. 

 

Diagnostic neuro-psihiatric: 

            - deficiență fizică și mentală grad grav 

- orientat pentru gradiniță obișnuită, integrare cu servicii de sprijin  

Examen psihic: 

- dislaic  

- știe nume și prenume, vârsta, recunoaște animale, se autoservește, nu știe poezii, 

gest grafic: mâzgălitură, varsta psihică: 3ani 

- labilitate emoţională 

 

Evaluare pedagogică: 

- rareori are reacţii violente 

- nu se poate exprima prin vorbire – retard de limbaj 

- nivel de inteligenţă scăzut 

- nu are formate deprinderi practice 

            - atras de obiecte si situaţii diverse 

 

Specialişti care intervin în aplicarea programului: 

- educatoarele: 

- ludoterapie, terapie cognitivǎ, stimulare psihicǎ intensivǎ – prin   

activitatea la   grupă  

- consilierea asistentului maternal 

- medicul, asistentul medical:  tratament medical adecvat, reevaluări 

- asistentul maternal: supraveghere permanentă, îngrijire, stimulare psihică 

permanentă, colaborarea cu ceilalţi factori implicaţi. 

 

Responsabil de program: Educatoarele 

Scopul:  

 Dezvoltarea potenţialului cognitiv al copilului în vederea integrǎrii lui în grupul 

de copii şi în activitǎţile specifice grǎdiniţei. 
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Obiective cadru (pe termen lung): 

  - dezvoltarea abilitǎţilor cognitive specifice vârstei preşcolare 

  - dezvoltarea abiliţǎtilor de comunicare  

- socializare, relaţionare 

  - însuşirea unor deprinderi elementare 

  - creşterea nivelului de dezvoltare şi coordonare motrică . 

 

Intervenţia educatoarei în cadrul grǎdiniţei: 

Tipuri de activitate: 

  - educarea limbajului 

  - activitaţi practice 

  - activitati artistico-plastice 

  - activitaţi de educaţie fizicǎ 

 

 Strategii  centrate pe copil: 

  - valorificarea maximǎ a jocurilor 

  - procedee de lucru simple, cu grad mic de dificultate  

  - stimularea corespunzatoare a senzaţiilor si percepţiilor 

  - valorificarea ariilor de stimulare şi a tuturor spaţiilor din gradiniţǎ cu care 

copilul vine în contact (care influenţeazǎ în mod pozitiv dezvoltarea fizică, intelectuală, 

afectivă, senzorială si socială a copilului). 

 

 Resurse, mijloace: 

  - material didactic adecvat fiecǎrei activitaţi 

  - jucării 

  - rechizite 

  - CD- player, CD-uri (cântece pentru copii) 

  - cǎrţi cu imagini, cǎrţi de colorat 

   - planşe, jetoane 

            Metode şi instrumente de aplicare: 

  - jocul 

  - percepţia şi manipularea de obiecte 

  - conversaţia 

  - explicaţia 

  - exerciţiul 

 Ţinta 1: 

Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare: 

 - sǎ perceapǎ şi  sǎ rosteascǎ cuvinte 

 - sǎ rǎspundǎ adecvat(verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune, i se cere 

 Ţinta 2: 
Terapia cognitivǎ: 

 - sǎ cunoascǎ şi sǎ recunoascǎ obiecte 

 - sǎ cunoascǎ şi sǎ recunoascǎ persoanele cu care vine în contact 

 - sǎ cunoascǎ bine spaţiul grǎdiniţei cu care vine în contact 

 Ţinta 3: 
Dezvoltarea motricitǎţii: 

 - sǎ utilizeze obiecte, jucǎrii – usor de manevrat 

 - sǎ recunoascǎ anumite obiecte, jucǎrii 

 - sǎ ştie sǎ se autoserveascǎ şi  sǎ aşeze la locul lor obiectele utilizate 

 - sǎ ofere şi altor copii jucǎriile pe care le foloseşte 

 Ţinta 4: 
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Consilierea asistentei maternale- zilnic: 

 - discuţii 

 - exemplificǎri 

 - explicaţii 

Metode şi instrumente de evaluare: 

 - evaluare oralǎ 

 - observaţie directǎ 

 - evaluarea rezultatelor concrete: desene, lucrări practice etc 

 

 
Bibliografie: 

1. Fartuşnic, Ciprian-coord., Strategii didactice imaginative pentru elevii cu ADHD, 

Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House, 2008; 

2. Gherguţ, Alois, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi 

incluzive în educaţie, Iaşi, Ed. Polirom, 2008; 
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PREGĂTIREA PREȘCOLARILOR PENTRU UN  STIL DE VIAȚĂ 

SĂNĂTOS 
Prof. înv.preșc.: Moga Laurenția 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMEA COPIILOR”, 

CONSTANȚA 

 

Educația privind un stil de viață sănătos în perioada copilăriei creează premisele 

câștișării unor deprinderi sanogene, care vor fi practicate pe toată durata vieții persoanei, 

favorizând menținerea unei bune stari de sănatate pentru o perioadă cât mai lungă de timp. 

Copiii care învață de mici să consume micul dejun, să manânce fructe și legume, 

să facă mișcare, să își prețuiască starea de sănătate, vor practica aceste deprinderi și în 

viața de adult și îți vor educa, la rândul lor copiii, pe baza acestor principii. În acest fel, 

investiția în educația pentru sănătate a copiilor are efecte peste generații, contribuind la 

dezvoltarea durabilă a națiunii. 

Desigur, familia are un rol esențial în crearea deprinderilor sănătoase ale copilului. 

Cu toate acestea, ne confruntăm în etapa actuală cu numeroase provocări socio-

economice (părinți foarte ocupați, care petrec foarte puțin timp cu copilul, părinți plecați 

în străinătate, tentații foarte mari legate de disponibilitatea, de aspectul, de prețul 

alimentelor înalt procesate și de publicitatea realizată acestora), la care se adaugă, pentru 

copiii de vârstă școlară si presiunea grupului. 

Un reper important pentru educația copilului îl reprezintă grădinița și școala, 

reponsabili în desfașurarea unor activităti specifice. În acest context cadrele didactice şi 

copiii de la Grădinița ,,Lumea Copiilor” organizează activităţi educative pentru o sănătate 

mai bună în cadrul unor proiecte cu este ,,Lanțul mânuțelor fericite”. 

Am propus acest proiect, deoarece preșcolarii noștri, devenind elevi si apoi tineri 

și maturi, vor fi puşi în situaţia de a se descurca singuri, de a-şi procura bunurile de 

consum, inclusiv alimentele; de aceea am considerat că este absolut necesar ca ei să 

cunoască criteriile de selectare a unui produs alimentar, de a-şi forma atitudini pozitive 

faţă de artă şi de a adopta  un comportament sănătos privind mişcarea zilnică susţinută. 

Cunoscând copilul în complexitatea sa, educatoarea prin activităţile concrete va 

motiva rolul alimentelor în menţinerea sănătăţii, determinând copilul spre o alimentaţie 

raţională. Astfel prin activitatea de cunoaştere a fructelor, legumelor, preparatelor din 

carne, lapte, pâine, dulciuri, copiii vor descoperi rolul şi importanţa acestor alimente în 

menţinerea sănătăţii. 

Poezii precum: ,,Sănătate de la toate”, ,,În grădina de legume”, ,,Supa de 

zarzavat”, etc., însuşite de copiii preşcolari îi implică în descoperirea rolului acestor 

produse, influenţa lor asupra sănătăţii. Poveşti şi lecturi cu un conţinut adecvat pot fi 

pretexte în realizarea acestor obiective. 

Într-o întâlnire cu un cadru medical, educatoarea şi copiii pot realiza ,,Graficul 

alimentelor” necesare copiilor ca să crească mari şi sănătoşi, care poate fi afişat în sala 

de grupă sau chiar la bucătărie. 

În grădiniţele cu program prelungit meniul zilnic poate fi întocmit de asistentă prin 

aplicarea unui chestionar: 

 Ce-aţi vrea să mâncaţi în săptămâna următoare? 

 Să facem meniul pentru luni împreună? 

 Ce-aţi dori la gustare? 

În urma observaţiilor de la grupe s-a constatat că preşcolarii imită personajele 

violente din desene animate şi eroii din jocurile computerizate, au o alimentaţie 

nesănătoasa preferând alimente care conţin un nivel ridicat de zahăr (băuturi 

carbogazoase, dulciuri şi produse semipreparate).  

Discuţiile purtate cu părinţii preşcolarilor în cadrul şedinţelor cu părinţii, organizate 

pe parcursul anului şcolar au relevat şi urmatoarele aspecte: 
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- numărul copiilor supraponderali a crescut;  

- copiii continuă să consume băuturi carbogazoase şi alimente nesănătoase; 

- copiii petrec din ce în ce mai mult timp în faţa calculatorului, a televizorului în 

detrimentul activitătilor fizice. 

La vârsta de 3 ani, un copil ar trebui să mănânce cât mai sănătos, în principal 

multe legume şi fructe. Din păcate, nu se întâmplă întotdeauna aşa. Unii părinţi sunt mult 

prea ocupaţi ca să le pregătească masa acasă şi le cumpără în grabă mâncare preparată din 

oraş.  

Alţii cedează foarte uşor la insistenţele copilului care vrea hamburgeri şi alte 

preparate asemănîtoare. Fiindcă micuţii care le-au gustat o dată au fost încântaţi de 

aromele lor (deloc sănătoase, dar îmbietoare) şi recurg la tot felul de tertipuri pentru ca 

părinţii să le satisfacă dorinţa. Pot chiar să refuze orice fel de mâncare, iar părinţii, în 

disperare de cauza, le cumpără ce doresc ei.  

Există şi o a treia categorie de părinţi care pur şi simplu nu au resursele necesare 

pentru a-şi hrăni sănătos copiii, acesta fiind motivul real al alimentaţiei lor proaste. Din 

păcate însă, această alimentaţie necorespunzătoare îşi pune amprenta asupra dezvoltării 

lor cognitive, fizice şi comportamentale ca şi asupra sănătăţii lor pe termen lung. Şi, aşa 

cum au demonstrat recent cercetătorii britanici, are influenţe negative şi asupra 

rezultatelor lor şcolare de peste câţiva ani. 

De asemenea, poate fi făcută o asociere între consumul excesiv al produselor bogate în 

zahăr şi problemele comportamentale, precum hiperactivitatea care poate interfera cu 

atenţia în timpul orelor.     

Prin fişe individuale sau colective, copiii grupează imaginile alimentelor.Cerinţe: 

 Încercuiţi alimentele bogate în vitamine! 

 Coloraţi acele imagini care reprezintă un posibil desert! 

În realizarea acestui obiectiv, studiul de caz utilizat ca metodă determină copilul să 

propună soluţii, să ia măsuri pentru asigurarea sănătăţii. 

    Întrebări care dezvoltă abilităţi de predicţie şi creează situaţii problematice îşi au locul 

în astfel de activităţi: 

 Ce se întâmplă dacă mâncăm multă îngheţată? 

 Ce se întâmplă dacă bem apă, suc foarte reci? 

 Dar dacă mâncăm prea multe dulciuri? 

 Ce credeţi că s-ar întâmpla dacă nu am mânca niciodată ciorbă, supe, fructe, 

etc.? 

În concluzie: - Comportamentele sănătoase sunt învăţate social de către copii prin 

observarea şi imitarea adulţilor. Alimentaţia, practicarea exerciţiului fizic sunt 

comportamente care se învaţă din familie în perioada timpurie de dezvoltarea (vârsta 

preşcolară) şi au un rol definitoriu în dezvoltarea atitudinilor şi practicilor din perioadele 

ulterioare de dezvoltare şi din viaţa adultă relaţionate cu stilul de viaţă sănătos.  

   -  Este important ca cei mici să trăiască experiențe plăcute și educative în legătură 

cu alimentația sănătoasă și cu activitătile fizice, pentru a învăța cum să trăiască sănătos- 

mâncând suficiente fructe.  

- Luând micul dejun zilnic, band apă și făcând mișcare. Aceste comportamente îi 

ajută să crească și să se dezvolte armonios, să aibă vitalitate și să ramână sanătoși pe tot 

parcursul vieții. 

 
Bibliografie: 
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DREPTUL LA NORMALITATE 
STUDIU DE CAZ 

 
Profesor-Consilier Școlar: Pricopoaia Viorica 

CJRAE Bacău/CJAP Bacău/Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău 

 

I. Date socio-demografice (date factuale)  

Numele şi prenumele: C. T.  

Vârsta: 6 ani si 7 luni 

Studii : clasa I 

Domiciliul: Bacău 

 

Date despre familie 

Mama: - studii superioare 

            - ocupații corespunzătoare studiilor 

                        - stare de sănătate bună 

Tata: - studii superioare 

         - ocupaţie corespunzătoare studiilor 

          - stare de sănătate bună 

II. Diagnostic  

- nu vine cu diagnostic medical/psihiatric 

- pentru evaluarea stării de bine a copilului sunt utilizate: 

o PED-a, Fabulele Duss, Scala Spance (varianta pentru copii) 

o Interviul structurat, genograma şi chestionarul – pentru familie  

În urma analizei rezultatelor coroborate se constată: 

- prezintă risc pentru dezvoltarea unei tulburări de anxietate de separare; 

- opoziționism provocator; 

- tulburări de limbaj. 

III. Lista de probleme 

Din prezentarea problemelor de către părinţi şi rezultatele testelor menționate, 

reies următoarele: 

-  dislalie polimorfă. 

- nivel mediu de dezvoltare a competenţelor emoţionale, sociale şi de autonomie 

personală în raport cu grupul de vârstă din care face parte; 

- nivel foarte bun de dezvoltare al prerechizitelor şcolarizării, competențelor motrice și 

competențelor cognitive în raport cu grupul de vârstă din care face parte. 

- cuplu cu preșcolari și copii școlari mici, în situație de conflict; 

 

IV. Date personale semnificative privind istoria personala 

a. Anamneza 

Rangul copilului   : primul din cei trei ai familiei 

Aspecte privind sănătatea : copil născut la termen, normal, cu evoluție 

normală, hrănit natural, fără probleme privind etapa diversificarii alimentaţiei, cu evoluţie 

bună privind starea de sănătate. Nu sunt înregistrate probleme privind evoluţia dezvoltării 

psihosomatice care să necesite îngrijiri medicale. În preșcolaritate T., a beneficiat de 

intervenție logopedică de specialitate. 

 

b. Prezentarea cazului  

La sugestia cadrului didactic, părinţii solicită sprijin în scopul pozitivării integrării 

copilului în programul școlar. Acasă întampină probleme cu el mai ales la somn şi de 

când are al treilea copil. Au reapărut dificultăți de pronunție și uneori se bâlbâie. În grupul 
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școlar nu-i mai ajunge timpul pentru joacă, deranjează orele  şi devine agresiv cu alţi copii 

în diferite situaţii.  

De băiat se ocupă  părinţii, în special mama. Tatăl este plecat la serviciu şi se 

întâlneşte cu el numai seara.  

V. Obietivele intervenției educaționale: 

a. Aşteptări ale parinţilor 

- diminuarea şi chiar reducerea manifestărilor comportamentale care sunt 

reclamate de părinţi şi care creează tensiuni în familie; reglarea somnului nocturn. 

- pozitivarea stării emoţionale a copilului şi a relaţiilor cu covârstnicii. 

- reducerea dificultăților de pronunție și a bâlbăielii. 

b. Obietivele propuse conform analizei rezultatelor evaluării iniţiale  

- reducerea frecvenţei manifestărilor comportamentale de tip disfuncţional.  

VI. Conceptualizarea cazului 

       Din perspectiva teoriilor sistemică şi transgenerațională a cuplului si 

familiei, T., este primul copil al familiei C., copil dorit și iubit, născut normal și cu o 

evoluţie normală, în prezent fiind vârstă de 6 ani si 7 luni. Părinţii provin din familii 

organizate tradiţional, dar fiecare având o cultură specifică.  

Familia de bază a băiatului este o familie organizată tradiţional în care părinţii 

se concentrează pe apărarea unui mod de viaţă bazat pe valori precum:  

- respectul pentru tradiţie şi relaţiile de familie,  

- implicarea cu precădere a mamei, ajutată și de tata în creşterea copiilor,  

- părinții sunt concentraţi pe crearea unui confort emoţional ridicat bazat pe  relaţiile 

cu familia lărgită, 

- ambii părinţi preţuiesc realizarea şi dezvoltarea personală în raport de rolurile 

specifice în cadrul familiei, fiecare în felul lui, şi raportat la modelul specific 

familiilor din care provin. Dacă mama este adepta unui comportament liberal în 

relaţia cu copiii, tatăl consideră că sunt necesare reguli stricte şi sancţiuni pentru 

disciplinare, inclusiv pedeapsa fizică. El însuşi a fost crescut şi educat aşa, și crede 

ca nu a fost greşită o astfel de metodă.     

        Din perspectiva teoriei analitice, din analiza rezultatelor aplicarii Fabulelor 

Duss şi testului „Desenul familiei” notăm elemente care configurează un conflict intern 

în ce priveşte relaţia cu parinţii şi în relaţia de fratrie, copilul solicitând atenţia 

părinţilor în mod imperativ. Manifestările de agresivitate din timpul activităților 

desfășurate în grupul de covârstnici sunt motivate de un pattern comportamental 

generat de modelul agresivitaţii în rezolvarea conflictelor, dar şi de particularităţile de 

vârstă şi prezența  fraţilor pe care îi consideră o piedică în a primi el însuşi atenţia 

părinţilor. Posibil ca și limbajul dislalic și bâlbâiala să reprezinte o regresie, având drept 

cauză disconfortul creat de conflictul emoțional intrapsihic (așa numitul „sindrom al 

detronatului”). 

 

VII. Metode și tehnici utilizate     

- consiliere a familiei: interviul structurat, paradoxul, jocul de rol 

- consiliere individuală în cazul băiatului: metafora, sugestii directe, desenul serial 

- evaluare și intervenție logopedică – recomandare pentru specialistul logoped 

VIII. Prezentarea rezumativă a evoluției cazului pe durata intervenției educaționale 

Tatăl prezintă reticențe în relaţia cu psihologul/consilierul școlar, pentru că, deşi 

lucrează într-un mediu unde are ocazia unor astfel de întâlniri, nu are încredere în efectele 

unor astfel de intervenții. Îi place să deţină controlul, motiv pentru care se optează pentru 

sugestii indirecte. Deşi prezintă reţineri, vine la întâlniri şi respectă protocoalele de lucru 

stabilite la începutul relației de consiliere. 

Sunt întocmite: lista aşteptărilor şi împărtăşirea lor, clarificarea neliniştilor şi 

recadrarea acestora, lista priorităților pentru stabilirea obiectivelor în relaţia cu fiii. 
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În cazul copilului T., se exersează scenarii pentru încrederea în sine şi de trecere 

prin submodalităţi a sentimentului de furie resimţit în diverse situaţii. Se clarifică 

sentimentul furiei (relația dintre amintiri, experiențele trăite, experiențele adăugate pe 

parcursul dezvoltării şi evoluției sale, nevoia de a se exprima în raport de modelele pe 

care le-a avut), aspect abordat și în întâlnirile de lucru cu membrii familiei. Metaforele, 

desenul serial, sugestiile indirecte și paradoxurile sunt modalităţile prin care se decodifică 

neliniștile, se recadrează unele situații şi care generează schimbarea comportamentului. 

Pentru menţinerea comportamentelor schimbate şi pentru creşterea încrederii în sine 

(pentru că spunea ca nu va reuşi să îşi stăpânească furia), s-a procedat prin proiectarea și 

aplicarea unui plan de schimbare comportamentală, aplicarea întăririlor pozitive, trasarea 

de roluri variate în învățare în grupul de covârstnici, pentru ca efectele să se simtă în timp, 

să se obțină colaborarea lui şi să se reducă tendinţele agresive. 

           Activităţile s-au concentrat pe metaforă şi pe sugestii directe în jocuri cu plastilina, 

lucrul cu aluat, pictura, utilizarea tehnicilor de hașurare (linii plastice, punctul plastic și 

pata de culoare – ca elemente de limbaj plastic), atât în activitățile la clasă cât și în 

activitățile propuse pentru lucrul în familie. Metaforele Pancinello (pentru valorizare), 

Cei trei purceluşi, Frăţior şi surioară (metafora creată special pentru el) şi Micuţa 

caracatiţă  (adaptată pentru nevoia lui de a se detaşa de prezenţa părinţilor) au fost câteva 

dintre cele al căror efect a fost îmbunătaţirea relaţiilor cu colegii din grupul școlar şi care 

au contribuit, alături de negocierea regulilor, la acceptarea fraţilor mai mici ca parteneri 

de joc şi timp liber și la reglarea somnului. 

 Lucrul cu profesorul logoped a favorizat evoluția limbajului expresiv și reducerea 

frecvenței de manifestare a balbismului, fapt care a contribuit și la consolidarea 

comportamentelor integrate în cadrul intervenției.  

 Familia a colaborat și în cele din urmă s-a convins că este necesară o unitate de 

vederi în respectarea programului, gestionarea timpului și exercițiu susținut conform 

prescripțiilor temelor de casă. 

Familia şi-a recăpătat liniştea, petrec timp împreună zilnic, somnul nocturn este 

odihnitor. 

IX. Folow-up  
În prezent, se pozitivează starea de bine a copiilor familiei, fapt constatat şi  de 

părinţi şi de cadrul didactic în cazul lui T., au dispărut comportamentele manifestate de 

acesta în relaţia cu copiii din grupul școlar și încă se lucrează cu profesorul logoped. 
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ- FENOMENUL INFORMATIZĂRII LA 

NIVEL PREȘCOLAR 
 

Prof. Prepeliță Laura Georgiana 

Prof. Rizea Cristina Andreea 

 

          Educaţia incluzivă este definită drept un proces continuu de îmbunătăţire a 

instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente cu scopul de a susţine 

participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. 

         Viitorul procesului educativ aparține unui sistem educațional informatizat, astfel, 

copiii vor putea păși spre un real progres cunoscând utilizarea calculatorului, la fel cum 

generațiile trecute au știut să utilizeze instrumentele intelectuale specifice timpului pe 

care îl străbăteau. 

Societatea informațională în socitatea contemporană este o stare de fapt și rămâne la 

latitudinea tuturor cât de repede vom ști să facem parte din ea, aceasta fiind ca o necesitate 

individuală de armonizare și dezvoltare. Fenomenul informatizării a cuprins în ultimii ani 

şi compartimentele vieţii şi activităţii sociale din ţara noastră, acesta devenind important 

în orice sector de activitate. Calculatorul este perceput pe rând, ca o  jucărie, o unealtă, o 

resursă de informaţii. A intrat deja în rutina zilnică utilizarea calculatorului, pentru 

comunicare, informare, instruire. 

      Noua orientare a educației vizează dezvoltarea gândirii critice a copiilor prin 

folosirea unor metode activ-participative care accentuează implicarea activă a copilului 

și îl plasează pe acesta în centrul procesului instructiv. Se remarcă o educație centrată pe 

copil. Acesta dobândește capacitatea de a gândi critic de-a lungul timpului, ceea ce-i 

permite să se manifeste spontan, liber, fără a-i fi teamă de părerea celorlalți, oferindu-i  

putere și încredere de analiză, capacitatea de a medita. 

În învăţământul cu cerinţe educative speciale, utilizarea calculatorului se face în 

funcţie de posibilităţile de învăţare a fiecărui copil, de interesul pe care acesta îl are pentru 

munca la calculator şi nu în ultimul rând, se ţine cont de vârsta pe care o are copilul cu 

CES. Elevii cu nevoi speciale prezintă dificultăți de învățare sau înțelegere ce pot fi 

corectate  

printr-un sprijin permanent din partea familiei, școlii și societății. Elevii cu dizabilități de 

auz și vorbit trebuie să beneficieze de un proces didactic de calitate susținut de noile 

tehnologii care, puse în practică au arătat că duc la remedierea problemelor întâmpinate 

în cadrul orelor clasice de cursuri. Pe lângă avantajele aduse de învățarea asistată pe 

calculator, softurile educaționale special create pentru copiii cu dizabilități sunt surse 

importante în corectarea deficiențelor. 

Jocul este principala modalitate de organizare a procesului educativ din grădiniță, 

iar ,,utilizarea calculatorului este pentru copil un mod de a învăța, jucându-se”. (Elena 

Nica) 

        În activitățile desfășurate cu preșcolarii se poate folosi ca metodă învățarea 

asistată pe calculator dacă sunt îndeplinite cumulativ trei concepte-cheie fundamentale: 

profesorii dispun de pregătirea necesară care să le permită utilizarea calculatorului, 

grădinița să dețină baza materială necesară desfășurării activităților asistate de calculator, 

timpul alocat să fie în concordanță deplină cu nevoile și nivelul de vârstă al preșcolarilor. 

Preşcolarii sunt preocupaţi şi atraşi mai ales de facilităţile grafice şi sonore ale 

calculatorului, dar cu timpul, aceștia conştientizează faptul că îl pot utiliza ca instrument 

de învăţare şi sunt dornici să facă acest lucru în oricare moment al zilei. 

Cu privire la impactul asupra preșcolarilor, utilizarea tehnologiei informației are 

un ecou pozitiv. În procesul de pregătire se pleacă de la ideea că, alături de mijloacele 

didactice clasice, calculatorul este un instrument didactic ce poate fi utilizat în scopul 

eficientizării activităților. Lecţiile interactive pe suport electronic pot fi utilizate cu un 
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real succes în cazul copiilor cu ces, dacă sunt proiectate special pentru elevii cu un anumit 

tip de deficienţă sau dacă sunt personalizate, în funcţie de cerinţele fiecărui elev în parte. 

De pildă, elevii cu autism reacţionează mult mai eficient la stimulul verbal, dacă este 

inclusă o comandă ce conţine numele elevului care parcurge o lecţie electronică (ex. 

Bravo, Mihai!). 

      Utilizarea calculatorului în demersul didactic crește randamentul profesorului, 

încurajează modernizarea procesului didactic, facilitează înțelegerea fenomenelor de 

către cei mici, promovează învățarea prin cooperare, dezvoltând abilități de lucru în 

echipă, favorizează o învățare individualizată, personalizată. Informatica se poate folosi 

pentru următoarele tipuri de activități: predarea și învățarea prin intermediul lecții 

electronice, interactive, multimedia (un film documentar sau didactic, o pagină web, o 

prezentare pe calculator), softuri educaționale, activități în care se cere copiilor să fie 

creativi, să exploreze și să inoveze, utilizând Internetul, îmbogățindu-și cunoștințele cu 

informații din domenii variate. Jocurile dezvoltă viteza de reacție, gândirea logică, spiritul 

competitiv. Preșcolarul poate învăța prin joc, într-un mod accesibil, culorile, cifrele, 

literele, formele geometrice, compunerea și descompunerea numerelor naturale, 

ordonarea obiectelor după diferite criterii etc. 

          Calculatorul, prin intermediul softurilor educaționale, poate, în egală măsură, să 

învețe, să ajute în rezolvarea unor sarcini și să distreze copiii. Ambianța educațională 

specifică situațiilor de învățare face to face este înlocuită cu mediul virtual de învățare 

ceea ce poate oferi o nouă perspectivă. De exemplu, în perioada pandemiei pe care o 

traversăm utilizarea calculatorului are un rol fundamental în realizarea demersului 

didactic. 

Folosirea calculatorului în activitățile cu preșcolarii are unele avantaje și dezavantaje pe 

care le-am sintetizat astfel. De pildă, reprezintă un mijloc de învățare preferat de copii, 

pentru că este animat, viu și  interactiv și stimulează interesul, curiozitatea, independența 

în rezolvarea sarcinilor, în căutarea soluțiilor. Copiii pot învăța în ritmul lor. De 

asemenea, dezavantajele nu sunt de neglijat: lucrul la calculator sau laptop implică o 

poziție statică, solicitând coloana vertebrală și generând poziții defectuoase, poate afecta 

vederea, nu favorizează relațiile sociale. Se recomandă evitarea unei utilizări excesive. 

         Realizat corespunzător, procesul instructiv-educativ cu ajutorul calculatorului 

poate deveni o  metodă prin care preșcolarii descoperă și se dezvoltă în mod planificat, 

ajutându-i să învețe prin acțiuni logice, evitându-se dezvoltarea unor deprinderi mecanice. 

Utilizarea softului educațional poate fi o metodă motivantă și inovativă. 

Utilizarea informaticii în grădiniță este recomandată, dar fără a lua locul activităților de 

joc, cântece, poezii, jocuri de rol, pictiră, modelaj. Educatorii pot realiza prezentări power 

point, filmulețe educative, puzzle interactiv ș.a. 

       Se remarcă un interes real al copiilor pentru acest mijloc didactic, calculatorul, 

datorită noutăţii, dar şi posibilităţilor multiple de utilizare. Astfel există modalităţi care 

să menţină interesul pentru acest tip de activitate şi să stimuleze dezvoltarea individuală 

a copiilor. Calculatorul şi soft-ul educaţional potrivit, a devenit în acţiunile noastre un 

mod nou de organizare a demersului didactic. Se știe că jocul este principala formă de 

organizare a procesului educativ din învăţământul preșcolar, iar utilizarea calculatorului 

nu este pentru copii decât un alt mod de a învăţa jucându-se. 
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UTILIZAREA TEHNICILOR MULTISENZORIALE ÎN PREDAREA 

ISTORIEI PENTRU ELEVII CU CES  
Profesor Adriana Grozavu  

Școala Gimnazială nr 12 ”B.P.Hasdeu” Constanța  

 

Conceptul incluziunii în educație are ca bază Declarația Universală a Drepturilor 

Omului (ONU 1948 ), și a fost completată și îmbogățită de către instituții internaționale 

cum ar fi UNESCO sau UNICEF fiind corelată cu noile principii și direcții educaționale 

europene.  

Potrivit  UNESCO ”educația incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o 

educație de calitate care satisface necesitățile de bază ale învățării și îmbogățește viața”. 

Tot UNESCO a lansat termenul educația cerințelor speciale, aceasta însemnând 

”adaptarea, completarea și flexibilizarea educației pentru anumiți copii, în vederea 

egalizării șanselor de participare și incluziune”7.  Conceptul cerințelor speciale a fost 

lansat în momentul publicării raportului Warnok în Marea Britanie 1978. Astfel, pornind 

de la aceste clarificări conceptuale, sistemul de învățământ, cadrele didactice au trebuit 

să găsească cele mai adecvate strategii didactice de predare – învățare și evaluare care să 

se adapteze cerințelor elevilor cu dificultăți de învățare. Provocarea, mai ales a acestei 

perioade în care digitalizarea învățământului a devenit punctul forte a fost să adaptăm 

noile strategii la nevoile acestui tip de elevi și a nevoilor lor. În stabilirea strategiilor cele 

mai eficiente, atunci când lucrezi cu elevi cu cerințe speciale, este important să cunoști 

particularitățile de dezvoltare a elevului, a tipologiei inteligențelor multiple și a tipurilor 

stilurilor de învățare, apoi să stabilești în colaborare cu profesorul psiholog sau cu 

profesorul de sprijin în funcție de tipul de dizabilitate, tipurile de strategii și metode 

eficiente, axate pe formarea și dezvoltarea  competențelor fie de cunoaștere, fie de 

aplicare sau de integrare.  

Tehnologiile aplicate în organizarea și realizarea propriu-zisă a procesului  

educativ se întemeiază pe următoarele abordări: 

 Învățare interactivă - demonstrație, aplicație și conexiunea inversă; 

 Utilizarea experienței zilnice a elevilor ; 

 Aplicarea practică a rezultatelor învățării; 

 Folosirea situațiilor de joc – joc de rol, dramatizarea 8 

În acest context, TEHNICILE DE ÎNVĂȚARE MULTISENZORIALE sunt cele mai 

eficiente strategii de asigurare a performanțelor școlare ale copiilor cu dificultăți de 

învățare. Aplicarea lor presupune valorificarea în procesul de învățare a cât mai multor 

simțuri. Avantajul acestei perioade este că utilizarea TIC a devenit mijlocul cel mai des 

uzitat în procesul de predare învățare. Iar pentru elevii cu CES ,TIC , oferă o multitudine 

de metode și tehnici speciale și inovatoare, de la programe de predare până la cele de 

evaluare realizate într-un mod atractiv și care stimulează interesul și crește motivația. 

Utilizarea lor este necesară pentru:  

 Corelarea informațiilor cu conceptele deja cunoscute 

 Învățarea sarcinilor de rezolvare a problemelor 

 Aplicarea abilităților de învățare non-verbală 

 Stocarea și păstrarea informațiilor pentru reutilizare  

 

Tipuri de tehnici: 

                                                 
7 Educație incluzivă- Unitate de curs, vol 3 , ediție revăzută și completată, Chișinău 2017, p 19 
8 Educație incluzivă- Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației 

incluzive centrate de elev,vol 3, Chișinău 2016 ,p 17 și urm  
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Tehnici pentru stimularea raționamentului vizual – text, imagini pe hârtie, 

calculatorul, postere sau organizatori grafici. Competențele vizate au fost: identificarea 

de noțiuni istorice și descrierea unor evenimente sau ilustrarea prin desen. 

Exemplu de utilizare – elevul M.L clasa a VI-a, care poate realiza o descriere 

scurtă pe baza de imagini, sau poate completa propoziții lacunare cu noțiuni și termeni 

istorici simpli. Reacționează mai bine la stimului vizuali.  

Pentru tema – ,,Viața cavalerilor în evul mediu” am folosit frontal linkul 

https://www.youtube.com/watch?v=eIpjIKyTnI4&ab_channel=kostyel și am completat 

cu o fișă de lucru cuprinzând întrebări de tipul: unde locuiește cavalerul, ce tip de arme 

are, cu ce se ocupă, realizează 3 propoziții utilizând termenii învățați.  

Temă suplimentară - realizează un scut cu simboluri personale.  

Deoarece am folosit  filmul și imaginile din fișă , am stimulat atât senzorii vizuali cât și 

autivi, iar prin implicarea în realizarea desenului scutului pe baza unui model au fost 

stimulați senzori tactili și de chinestezici. 

Tehnici pentru stimulare auditivă – filme video cu audio însoțitor, lectură 

asociată, audio-book. Tip de competențe: identificare de termeni și noțiuni, explicarea 

unor procese și fenomene istorice cu ajutorul desenelor.  

Exemplu – elevul C.M. clasa a VIII-a, cu dificultăți la scris și citit, nivel slab de 

înțelegere a noțiunilor și termenilor istorici. Am folosit la lecția „Cruciada domnitorilor” 

– lectura Dumitru Almaș - povestiri și legende istorice pentru copii și școlari în mod 

audio-book 

https://www.youtube.com/watch?v=FLAMPLGlqdk&ab_channel=BibliotecaHristoBote

v  și am utilizat pentru feed back fișa de lucru despre imperiul otoman și domnitori- 

sarcina de lucru a fost să descrie personalitățile domnitorilor Ștefan cel mare și Mihai 

viteazul . 

Tehnici pentru stimularea chinestezică- jocuri de învățare, joc de rol, 

dramatizare.  

Exemplu – eleva S.A. clasa a VII-a, ritm mai lent de învățare are nevoie de 

exerciții  repetitive pentru a-și însuși noțiuni și a reține infromații. Am folosit metoda 

”Cercul întrebărilor”- elevii stau în cerc și la un anumit moment transmit celor de la 

stânga sau dreapta informația din lecție pe care o consideră mai importantă și o rețin pe 

cea a colegului, pe care trebuie la final să o reproducă. Astfel se face un schimb intreactiv 

de informații și se  exerseaza capacitatea de reținere, atenția, concentrare, utilizarea de 

termeni și noțiuni.  

Elevul M.E clasa a VII-a – metoda jocului de  rol – pornind de la imaginea și 

modelul unor arme din primul război mondial, imaginând că este un soldat, prezintă 

tehnici de luptă și arme care l-au impresionat si motiveaza de ce acestea i-au adus victoria.  

  Am optat pe o combinaţie între metodele tradiţionale expozitive: explicaţia, 

expunerea, conversaţia, exerciţiul, alături de cele moderne activ-participative. Utilizarea 

unei combinații de metode solicită cadrului didactic un efort pentru: 

 Stabilirea conținuturilor adecvate 

 Alegerea  metodelor și mijloacelor didactice care să faciliteze predarea și 

învățarea  

 Stabilirea tipurilor de competențe adecvate nivelului de pregătire a elevului, a 

tipului de inteligență  și nevoilor sale speciale . 

Astfel, sunt vizate o combinație de competențe care le includ pe cele care vizează 

 Cunoașterea – identificare noțiuni, fenomene,reproducere concepte, definiții, 

texte. 

 Aplicarea – realizarea unei comparații, clasificarea unor concepte,rezolvarea de 

sarcini simple. 

https://www.youtube.com/watch?v=eIpjIKyTnI4&ab_channel=kostyel
https://www.youtube.com/watch?v=FLAMPLGlqdk&ab_channel=BibliotecaHristoBotev
https://www.youtube.com/watch?v=FLAMPLGlqdk&ab_channel=BibliotecaHristoBotev
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 Integrarea – realizarea individuală a unor sarcini simple,aplicarea la situații reale 

sau modelate,comunicarea-exprimarea propriilor idei.9 

 

Precizez că metodele activ – participative le activează capacităţile intelective şi 

permit favorizarea învăţării şi dezvoltarea altor laturi ale comunicării asertive, ale 

colaborării şi cooperării, ale muncii în echipă, ale socializării alături de alţi elevi. În cadrul 

disciplinei istorie – metoda îi ajută să înțeleagă mai bine evenimentele istorice, sunt mai 

accesibile nivelului de înţelegere al elevului. Activează elevul din punct de vedere 

cognitiv, motric, afectiv. Dramatizarea generează situaţii problematice, sprijină 

înţelegerea complexă a situaţiei şi determină participarea activă.  

Avantajele utilizării acestei combinații de metode sunt: ajută elevii să-și exprime 

idei, sentimente, emoții, să accepte diversitatea la oameni, valori culturale și istorice, să 

nu judece situațiile, oferă elevului șansa de  acumula experiențe de viață prin contact 

direct cu oamenii și informațiile, de a înțelege fenomene de cultură materială și spirituală. 

Elevii învaţă prin cooperare, realizând o mai bună interactivitate, creşte responsabilitatea 

fiecărui elev în cadrul grupului. Satisface impulsul de autoafirmare, este generatoare de 

încredere în sine.  

 

Educatul devine resursă, producător, lider de opinie, participant activ la procesul 

de învățare permanentă.10 

 

                                      

                                                 
9 Unitate de curs, op cit, p 20 și urm.  
10 https://unatc.ro. Raport – IMPRO TEEN 2017 

https://unatc.ro/
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UN STUDIU DE CAZ – O INTEGRARE REUŞITĂ 
 

Murtaza Ghiuler 

Grădiniţa P.P. “Amicii”, Constanţa 

 

Integrarea semnifică faptul că relaţiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoaştere 

a integrităţii lor, a valorilor şi drepturilor comune ce le posedă. Integrarea se realizează 

pe mai multe nivele, de la simplu la complex, parcurgând următoarele etape: integrarea 

fizică,  integrarea funcţională, integrarea socială, integrarea personală, integrarea 

societală, integrarea organizaţională.  

Lucrând în echipă, susţinându-ne reciproc, am sprijinit numeroşi copii cu 

întarzieri în dezvoltare, integraţi în grădiniţa noastră. 

Studiul de caz pe care vrem să-l prezentăm, se referă la un băieţel de 4 ani cu 

hipoacuzie severă, totală, încadrată în gradul I de handicap, compensată cu implant 

cohlear care a fost înscris la grupa „Albinuţele”. Iniţial, preşcolarul nu manifesta interes 

decât pentru desene animate, nu reacţiona la stimulările educative, era refractar la 

apropierea colegilor, manifesta negativism şi ostilitate faţă de activitate, participa la 

formarea rutinelor într-o manieră ce ne putea conduce la etichetarea „greu educabil”. În 

etapa iniţială a proiectării planului remedial,  

l-am observat o perioadă, fiindu-mi foarte greu să realizez o evaluare a abilităţilor, a 

potenţialului şi un program individualizat de intervenţie. Părinţii copilului cooperau, 

veneau frecvent la consiliere, cereau feed-back zilnic de la întreg personalul grădiniţei, 

începând cu paznicul de la intrare până la panoul cu activităţile zilnice expuse la grupă. 

Din dicuţiile cu familia, a reieşit că băiatul, să-l numim „Mihai”, face terapie logopedică 

zilnic şi progresează în recuperarea vorbirii, a dislaliei polimorfe de limbaj şi comunicare. 

Ulterior, cu sprijinul familiei şi al Asociaţiei „Să auzim glasul mamei” am 

participat la sediul C.J.R.A.E. la o întâlnire cu specialiştii care conlucrau la recuperarea 

primelor 5 cazuri din Constanţa compensate prin acest procedeu inedit, unde medicul 

chirurg care a efectuat operaţiile a prezentat tabloul clinic medical şi simptomatologia 

postoperatorie, firma producătoare a implanturilor, prin reprezentantul său, ne-a expus 

caracteristicile tehnice, întreţinerea, efectele de propagare în funcţţie de mediile de 

dispersie sau rezonanţă, medicul O.R.L a diseminat anamneza cazurilor, logopezii au 

adus filmuleţe din activitatea de terapie, profesorii de sprijin asemenea, părinţii copiilor 

au povestit demersurile pe care le-au facut, întâlnire extrem de utilă pentru înţelegerea 

complexă a întregului tablou individual şi personal pentru fiecare copil în parte. Am 

analizat toate aceste informatii, deducând că intervenţia precoce medicală trebuie 

susţinută prin măsuri deosebit de flexibile în plan educativ, astfel încat integrarea lui 

„Mihai” să devină funcţională.  

Am stabilit, împreună cu ambele doamne profesor pentru învăţământ preşcolar, 

să intervenim în prima etapă, în plan comportamental, prin reducerea negativismului, 

creşterea stimei de sine, abilitare socio-emoţională, activităţi dinamice, cât mai atractive. 

Cu mult profesionalism şi dăruire s-a proiectat mediul fizic şi educativ al grupei 

„Albinuţe”  demersului de antrenare a băiatului în activităţi de grup sau în perechi 

alternante. Cu tact şi multă blândeţe s-a implicat personalul de îngrijire pentru derularea 

rutinelor cât mai plăcut, astfel încât programul a devenit foarte agreabil acestuia şi familia 

a solicitat program prelungit în unitatea preşcolară. 

Colaborarea cu specialiştii din echipa internaţională  a continuat on-line,  iar la 

sediul C.J.R.A.E şi cu sprijinul Asociaţiei „Să auzim glasul mamei” am participat 

trimestrial la alte activităţi. „Învăţarea vorbirii prin experienţa de zi cu zi-Alfabetizarea 

timpurie a copiilor cu implant cohlear” susţinut de Victorija McDonell, formator 

„Children’s early literacy” work-shop pentru familiile copiilor susţinuţi de echipa  

interdisciplinară, la care au putut participa toate persoanele interesate de temă.  
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„Reabilitarea auditiv-verbală la copiii cu vârste între 0 şi 5 ani cu implant 

cohlear” s-a derulat timp de două zile, au participat cadre didactice din grădiniţă, iar în 

diverse săli  echipe de terapeuţi germani ne-au pus la dispoziţie demonstraţii terapeutice 

cu copiii voluntari, apoi am primit explicaţii ştiinţifice, am reflectat asupra metodelor şi 

am pus întrebări legate de procedee, metode sau stiluri de intervenţie. Pe lângă cele două 

doamne educatoare de la grupă, au participat la această sesiune deschisă şi alte doamne 

educatoare interesate de această problematică şi am avut privilegiul să-l observăm pe 

Mihai lucrând cu diverşi specialişti. 

Ne-am format, informat şi perfecţionat strategia de recuperare, am reactualizat 

obiectivele educaţionale pe tot traseul individual parcurs de subiectul nostru. La 5 ani, în 

grupa mare, băiatul era integrat şi iubit în grădiniţă, participa cu entuziasm la multe dintre 

activităţi, începusem să-l antrenăm în activităţi extraşcolare, avea un curriculum 

personalizat pe toate ariile de dezvoltare, era stimulat cu profesionalism şi 

responsabilitate. 

 Despre demersurile pe care le-am realizat împreună ar fi multe de spus. S-au 

derulat multe convorbiri telefonice în afara programului cu toţi partenerii educaţionali, 

orice sugestie a fost luată în considerare, toţi am contribuit cu profesionalism şi dedicaţie.  

A fost o experienţă provocatoare care ne-a unit, ne-a transformat pe toţi din 

echipă, ne-a dat entuziasmul pentru alte activităţi  potenţiale şi certitudinea că intervenţia 

în etapa senzorială de dezvoltare, abordarea timpurie e o şansă unică pentru fiecare copil. 

Îl privim cu mândrie şi drag pe Mihai, astăzi mic şcolar, în toate ipostazele vieţii sale. 
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ORA DE BIOLOGIE LA ELEVII CU CES 
 

Școala Gimnazială Nr. 1 Poarta Albă 

Profesor Mangri Florentina 

 

 Procesul de integrare a elevilor cu CES este ușurat prin utilizarea strategiilor 

didactice, care să-i dezvolte elevului abilități, deprinderi și priceperi care să-i modifice 

comportamentul. 

 Profesorul trebuie să cunoască și să utilizeze strategii didactice care să identifice 

și să sprijine rezolvarea dificultăților de învățare, dezvoltarea gândirii și stimularea 

interesului pentru învățare. Folosirea metodelor activ-participative duce la o învățare mai 

activă și cu rezultate remarcabile. 

Metodele de predare-învățare-evaluare interactive centrate pe elev, contribuie 

eficient la formarea personalități creative a elevului și adaptarea la condițiile de schimbare 

continuă. Prin intermediul acestor metode crește capacitatea de lucru în echipă, elevii 

relaționează ca într-o familie și socializează mult mai ușor. Activitatea independentă este 

redusă, supravegherea trebuie realizată continuu, chiar dacă metoda utilizată nu prevede 

acest lucru. Supravegherea trebuie făcută cu discreție pentru elevii cu CES și să nu 

perceapă acest comportament. Sarcina profesorului este dificilă și solicitantă. 

S. J. Pije și C. J. W. Meyer, după cum afirmă Doru Vlad Popovici „... descriu 

următorii factori, nu înainte de a vorbi despre cadrul în care aceștia se dezvoltă, se 

consideră că educația incluzivă depinde de ceea ce fac profesorii în clasă, de modul în 

care școala își organizează educația și de un număr mare de factori exteriori școlii” 

(Doru Vlad Popovici, 1999). 

Factorii afectivi au o influență importantă, teama de a nu se face de râs, de a nu 

greși, se descurajează rapid și astfel munca în echipă elimină apariția acestor blocaje.  

Metoda ciorchinelui este o metodă didactică activ-participativă, o tehnică de 

predare-învățare ce încurajează elevii să gândească liber și o utilizez în etapa de 

reactualizare a structurilor învățate anterior. Această metodă structurează informația într-

o formă grafică, este o metodă antrenantă, rapidă, eficientă și se poate realiza frontal și 

pe grupe. Elevii colaborează, comunică și completează ciorchinele cu mult entuziasm.  

Etapele metodei: 

- Se scrie un cuvânt sau se desenează o imagine în mijlocul sau în partea de sus 

a tablei; 

- Se notează toate ideile, individual sau în grup, se emit cunoștințe, opinii prin 

cuvinte sau desene legate de tema dată; 

- Se fac legături prin linii, de la titlu la cuvintele elevilor și activitatea se oprește 

când se epuizează toate ideile. 

Elevii vor realiza asociații între noțiuni și vor înțelege mult mai ușor o anumită 

temă. 

Exercițiu. Concepeți un ciorchine pentru următoarea temă: 

                                 Aerului                                                            Apă 

                                                                           Poluarea 

                                                            Sol 

Concepeți un ciorchine pentru următoarea temă: 

 

                                       Biotop                                                           Biocenoză 

                                                                     Marea Neagră 
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PÃRINTELE, PEDAGOG DIN OFICIU 
 

Prof. înv. primar Niţu Mihaela 

Şcoala Gimn. nr. 24 “Ion Jalea”, Constanţa 

 

„Mama este începutul tuturor începuturilor” Grigore Vieru 

 

Fãrã un real parteneriat şcoalã-familie care sã asigure o coerenţã în formarea şi 

dezvoltarea elevului nu se poate vorbi, cel puţin la nivel primar, de atingerea nivelului 

maxim de performanţã în ceea ce priveşte atitudinea, aptitudinile şi valorificarea 

cunoştinţelor asimilate. 

Şcoala şi familia sunt ghidate de interese comune şi acţiunea colaborativã 

implicitã este de la sine înţeleasã (sau ar trebui sã fie). În contextul actual, aceast 

parteneriat este vital şi se impune a i se oferi un caracter activ şi eficient. I se identificã, 

de asemenea, 2 direcţii: activitãţi de educaţie a pãrinţilor prin intermediul şcolii/activitãţi 

de informare şi dialog pãrinte-şcoalã prin cadrul didactic.  

În tumultul vieţii cotidiene, pãrinţii pot fi sprijiniţi sã conştientizeze rolul pe care 

îl au în educaţia copilului lor, sã poatã îndrepta comportamente şi atitudini neconforme, 

sã se implice în activitãţile educative. 

Este demonstrat ca fapt real cã gradul de implicarea al familiei depinde de 

valoarea pe care şcoala o are în sȃnul acesteia. Şi cum modelele sociale tind spre 

devalorizarea sistemului educativ, eforturile noastre în aceste direcţii sunt cu atȃt mai 

necesare. Atitudinea pe care familia o are faţã de şcoalã se transferã, în mod inevitabil, 

copiilor şi acest aspect se observã în gradul de interes/implicare în activitãţile 

şcolare/extraşcolare. 

Deşi în programele de pregãtire iniţialã şi continuã se are în vedere formarea 

cadrelor didactice în vederea gestionãrii corecte şi eficiente a acestui parteneriat cu 

familia, pot spune din experienţa proprie cã acest demeres diferã de la o generaţie de 

pãrinţi la alta, de la un caz la altul, de la o situaţie contextualã la alta. Cea mai importantã 

trãsãturã este aceea de a dori sã te implici, sã rezonezi cu familia, sã demonstrezi cã 

suntem o singurã tabãrã ce face eforturi comune şi susţinute pentru copil. 

Lucrurile sunt cu atȃt mai delicate şi mai diplomatice cȃnd elevul în cauzã este 

caracterizat de cerinţe speciale. Asigurarea unui climat favorabil pentru formarea 

personalitãţii şcolarului este o condiţie vitalã pe care parteneriatul şcoalã-familie trebuie 

sã o îndeplineascã. Aşa cum menţiona şi Gherguţ (2006) „integrarea şi normalizarea se 

pot realiza dacã existã o colaborare permanentã între partenerii implicaţi: elevi, 

profesori, pãrinţi, organizaţii nonguvernamentale, consilieri, etc.” 

   În primul rȃnd , nu trebuie sã pierdem din vedere cã pãrinţii elevilor cu cerinţe 

speciale sunt într- o luptã interioarã şi e nevoie sã fie sprijiniţi sã depãşeascã multe 

obstacole de naturã socialã, familialã, personalã. 

Vã mãrturisesc cu sinceritate cã abia dupã ce am devenit pãrinte , am reuşit sã 

înţeleg, ma amplu, lupta unui pãrinte şi starea prin care acesta trece, cu atȃt mai mult cȃnd 

propriul copil e pe cale de a fi etichetat „altfel”. Acesta este şi unul din motivele pentru 

care, noi cadrele didactice, la clasã lucrãm cu astfel de copii care vin totuşi fãrã documente 

 doveditoare. Dorinţa mea de a înţelege astfel de situaţii şi de a le gestiona eficient, 

m-a îndrumat cãtre cursuri de specialitate. Acolo am gãsit nu doar informaţii suport, ci şi 

experienţe diverse ale colegilor profesori sau psihologi şi concluzia principalã era, de 

fiecare data, cã reţeta succesului este acest parteneriat ŞCOALA-FAMILIE.  

În generaţile 2012-2016 (clasele I-IV)/ 2018-2021(clasele  II- IV) am lucrat cu 

cȃte un astfel de elev cu cerinţe speciale. Am avut permanent în vedere sã îi implic pe 

pãrinţi în cȃt mai multe activitãţi comune, sã interacţioneze cu ceilalţi pãrinţi ai clasei, sã 

sprijine şi sã continue demersul început la clasã în viaţa de acasã. 
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Am observat cã, prin acest demers, s-au îmbunãtãţit performanţele şcolare ale 

elevilor, pãrinţii au conştientizat problemele reale ale copiilor şi ale sistemului de 

învãţãmȃnt, au observat efortul permanent depus de cadrul didactic, de consilierul şcolar, 

de întreaga şcoalã pentru oferirea şanselor de egalitate copilului lor. 

Pentru mine, ca şi cadru didactic, pãrinţii sunt cea mai importantã resursã. Ei m-

au ajutat sã înţeleg mai bine stilul copiilor lor de a învãţa. Am aflat ceea ce poate funcţiona 

sau nu în fiecare caz în parte, din discuţii am identificat modalitatea de învãţare preferatã, 

condiţiile potrivite ce susţin achiziţia de informaţii şi deprinderi. Profilul temperamental 

al copilului a fost realizat tot dintr-un dialog eficient cu pãrintele. 

Raportat la cazul din prima generaţie, mama a reprezentat pentru mine o resursã  

importantã de informaţii legate de tulburarea ADHD de care suferea copilul sãu. 

Totodatã, ea se folosea de permanentul feed-back de la mine şi transfera informaţiile cãtre 

doctorul care îi ajusta medicaţia la nevoile sale reale. 

Un sfat extrem de important pe care l-am urmãrit mereu a fost acela de a respecta 

şi de a recunoaşte provocãrile cu care aceşti pãrinţi se confruntã zi de zi. Adesea ei resimt 

un sentiment de neputinţã deoarece nu pot modifica comportamentele copiilor la şcoalã, 

sunt încercaţi mereu de un discomfort şi ştiu cã propriul lor copil reprezintã o provocare; 

de aceea am avut mereu în vedere sã le arãt cã empatizez cu ei, cã ii susţin, cã suntem o 

echipã. Au nevoie sã se simtã ascultaţi, sã le înţelegem provocãrile cotidiene, sã venim în 

întȃmpinarea problemelor lor. Aşa cum îmi spunea mereu o mãmica: „întȃlnirile cu dvs. 

sunt ca o terapie pentru mine, imi daţi putere”. De fiecare data gȃndeam cã, de fapt, ea e 

cea puternicã, cã eu nu ştiu dacã m-aş fi descurcat atȃt de bine dacã aş fi fost in situaţia 

ei, cã şi eu învãţ foarte multe de la un astfel de pãrinte.  

Am recunoscut în faţa tuturor pãrinţilor cu care am colaborat pȃnã acum cã eu am 

simţit cã am devenit un cadru didactic mai bun abia dupã ce am fost şi eu pãrinte, pe mine 

m-a ajutat acest aspect sã înţeleg mai bine anumite procese şi atitudini. 

Studiu de caz 

I.C. preluat în clasa a II, în prezent clasa a IV a 

Crescut în mare parte de bunici; 

Un frate cu 12 ani mai mare; 

Tatãl absent din viaţa şcolarã; 

Fãrã niciun diagnostic oficial. 

În clasa a II a nu scria pe caiet decȃt data şi doar în zilele bune titlul lecţiei, nu 

rãspundea nici la simple întrebãri, nu realiza nici sarcinile amuzante, de joc. L-am analizat 

cu atenţie şi am discutat cu mama aceste aspecte. Ea s-a arãtat surprinsã de aceste reacţii, 

afirmȃnd cã in clasele pregãtitoare şi I nu i s-a comunicat cã ar întȃmpina probleme (nu 

am vãzut caiete din clasele mici, dar colegii susţineau cã ar fi avut acelaşi comportament). 

Am realizat atunci cã mama trece printr-un refuz de a accepta cã cel mic se confruntã cu 

o problemã. Mai mult, conversaţiile cu bunicul care îl lua de la şcoalã aveau sã evidenţieze 

cã acesta era precum „iedul cu trei capre”, în sensul cã acesta nu era lãsat sã facã nimic, 

nu avea nicio responsabilitate, era cocoloşit într-un mod dus la extrem, şi ştim cu toţii cã 

extremele sunt distructive. 

Deşi era sociabil în timpul pauzelor şi adesea exploziv în reacţii, la ore nu reuşeam 

sã comunic cu el în plen. Atunci am mers pe varianta abordãrii într-un plan mai intim. 

Mergeam la el la bancã, discutam cu el astfel încȃt sã nu ne audã colegii, îi ofeream sarcini 

şi indicaţii personalizate, îl apreciam pozitiv pentru absolut orice reacţie sau implicare. 

Rãmȃneam dupã ore şi lucram doar cu el, fapt care m-a ajutat sã îmi elimin  banuielile de 

întȃrzieri mintale sau probleme de disgrafie/discalculie pe care le aveam ca posibile cause. 

Lucra într-un ritm potrivit vȃrstei lui şi demonstra, spre surprinderea mea, un progres real 

de la o lunã la alta.  

În tot acest timp am mers constant la cabinetul de asistenţa psihopedagogicã din 

cadrul şcolii şi mã sfãtuiam permanent cu psihologul în vederea luãrii celor mai potrivite 
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decizii. Mai mult decȃt atȃt, dna psiholog îl avea în vedere permanent pe durata 

activitãţilor realizate în clasa noastrã (Menţionez cã mama nu a apelat la ajutorul 

consilierului şcolar , deşi am încurajat-o permanent în acest demers. Motivele pot fi 

variate: teamã, nesiguranţã, supãrare; deşi a avut mereu o atitudine deschisã faţã de mine 

şi faţã de gãsirea unor soluţii potrivite). 

A venit perioada pandemiei, şcoala s-a transferat în online, moment în care am 

simţit cã s-au închis multe uşi pe care, cu multã muncã şi perseverenţã reuşisem sã le 

deschid pȃnã atunci. În perioada carantinei (martie - iunie 2020) nu am reuşit sã vorbesc 

direct cu el sau sã ne vedem online. Trimitea sarcini rezolvate, dar era clar cã nu erau 

realizate de el, ci de altcineva din familie. Am început apoi sã comunicãm prin 

intermediul platformei şcolii (Teams), deschidea camera, dar vechea problemã revenise- 

nu rãspundea la nicio întrebare, nu se implica în nicio sarcinã, nici mãcar alãturi de colegii 

cu care se înţelegea foarte bine.  

Deşi era o situaţie frustrantã pentru mine în care simţeam cã munca mea din anii 

trecuţi fusese în zadar, nu am renunţat. Am încercat sã ţin legãtura cu mama pe whats şi 

pe mesajele platformei 24edu; dar nu se simţea nicio îmbunãtãţire. Atunci am realizat cã 

dialogul şi interacţiunea directã, nemijlocitã este singura opţiune ce poate fi salvatoare. 

Astfel, în tumultul vieţii şcolare ce trecea rapid şi pe nepregãtite de la varianta fizicã la 

cea online, în tãvãlugul de schimbãri ce ne transformau de la o zi la alta, în nesiguranţa 

zilei prezente, am insistat sã gãsesc TIMP şi sã aduc în prim-plan întȃlnirile directe 

CADRU DIDACTIC-MAMA-ELEV-CONSILIER.  

Aşadar, cea mai valoroasã lecţie pe care mi-am însuşit-o este aceea cã relaţia 

şcoalã-familie, în special la clasele mici, poate fi creionatã într-un sistem online, pe 

moment, dar interacţiunea directã nu poate fi în totalitate înlocuitã şi nici rezultatele nu 

se pot compara. În ceea ce priveşte portretul pãrintelui, în general, nu doar al pãrintelui 

care are un copil cu cerinţe speciale, este acela cã devine, fãrã sã conştientizeze, un 

pedagog din oficiu atȃt pentru copilul sãu, cȃt şi pentru cei din microuniversul în care 

trãieşte, dar mai ales pentru cadrul didactic care lucreazã cu al sãu copil. 

Recomandãri : 

 Abordaţi pãrintele copilului cu cerinţe speciale cu multã rãbdare şi linişte; 

 Transmiteţi şi comportamentele adecvate, nu numai pe cele nepotrivite. 

Este important pentru el sã ştie ce funcţioneazã, nu doar ce trebuie reparat; 

 Asiguraţi-vã cã a înţeles cã sunteţi de aceeaşi parte a „baricadei” şi doar 

funcţionȃnd ca o echipã puteţi gãsi cele mai potrivite soluţii; 

 Evitaţi etichetele; 

 Cȃnd vorbiţi cu pãrinţii, observaţi cu atenţie reacţiile lor pentru a vã regla 

pe viitor dialogul; 

 Construiţi întreaga comunicare într-o manierã pozitivã şi constructivã; 

 Evitaţi judecãţile; 

 Solicitaţi în permanenţã informaţii legate de continuarea sarcinilor, 

atitudinilor, comportamentelor în mediul extraşcolar; 

 Apreciaţi şi lãudaţi calitatea sa de „pedagog”. În opinea mea, sã fii 

pãrintele unui copil cu cerinţe speciale presupune efort susţinut, dedicare, 

dragoste necondiţionatã, organizare şi planificare riguroasã, specializare 

în domeniul respectiv, o permanentã cãutare de soluţii. Aceşti pãrinţi nu 

pot lãsa  garda jos şi arareori au timp de respiro.  Imaginaţi-vã doar o zi 

din viaţa cotidinã a acestor pãrinţi! 
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STUDIU PRIVIND INTEGRAREA ȘCOLARĂ A COPIILOR CU CES 
 

Prof. Apostol Marinela 

Școala Gimnazială Ruginești, Județul Vrancea 

 

Integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în şcolile de masă este o 

provocare pentru orice stat al lumii indiferent de cât de mult se investeşte în acest proces. 

Tendinţa actuală a sistemelor educaţionale din Europa se îndreaptă tocmai spre integrare 

şi incluziune, fiecare ţară aflându-se undeva pe drumul care duce spre integrarea copiilor 

cu CES. 

În România, în ceea ce priveşte educaţia copiilor cu nevoi educaţionale speciale 

sunt câteva prevederi, dar disparate și adesea contradictorii, lăsând nereglementate cele 

mai multe situaţii din realitatea complexă cu care se confruntă copiii și familiile acestora 

în relaţia cu instituţiile care le oferă educaţie sau servicii educaţionale. În consecinţă sunt 

reduse drastic şansele acestora de a atinge potenţialul maxim în toate ariile de dezvoltare, 

un grad cât mai mare de independenţă la vârsta adultă, de a căpăta abilităţile și 

deprinderile necesare pentru a desfăşura o activitate utilă, de a munci potrivit 

potenţialului, reducându-se în aceeaşi măsură şi şansele de incluziune socială de 

participare şi de contribuţie a acestora la dezvoltarea comunităţii în care trăiesc. 

Integrarea școlară reprezintă procesul de includere în școlile de masă sau în clasele 

obișnuite, la activitățile educative formale și nonformale, a copiilor considerați ca având 

cerințe educative speciale. Aceasta este o particularizare a procesului de integrare  socială 

a acestei categorii de copii, proces care are o importanță fundamentală în facilitatea 

integrării ulterioare în viața comunitară prin formarea unor conduite și atitudini, a unor 

aptitudini și capacități favorabile acestui proces. 

În plus, integrarea școlară a copiilor cu cerințe speciale permite, sub îndrumarea 

atentă a cadrelor didactice, perceperea și înțelegerea corectă de către elevii normali a 

problematicii și a potențialului de relaționare și participare la  viața comunitară a 

semenilor lor care, din motive independente de voința lor, au nevoie de o abordare 

diferențiată a procesului de instrucție și educație din școală și de anumite facilități pentru 

accesul și participarea lor la serviciile oferite în cadrul comunității. 

 Integrarea şcolară este un proces de adaptare a copilului la cerinţele şcolii pe care 

o urmează, de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului şcolar şi de 

desfăşurare cu succes a prestaţiilor şcolare. Asimilarea de către copil a statutului de elev 

este rezultatul unor modificări interne în echilibrul dintre anumite dominante de 

personalitate având consecinţe în planul acţiunii sale.  

Şcoala este un mediu important de socializare. Formele de integrare a copiilor cu 

CES pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii obişnuite, grupuri 

de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a acestor 

copii în aceleaşi clase obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă:  

- atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică 

în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului;  

- consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de 

învăţare;  

- situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile 

desfăşurate pentru educaţia sa; 

- corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile 

copilului de a le rezolva;  

- existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate 

normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.  
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Integrarea şcolară este un proces complex şi de durată care face referire la 

cuprinderea copiilor (în cazul nostru a copiilor cu cerinţe speciale) în instituţii şcolare 

obişnuite, sau în moduri de organizare cât mai apropiate de acestea. Este de dorit să privim 

integrarea şcolară ca un proces continuu de adaptare la condiţiile mediului şcolar şi social 

caracterizat printr-o neîncetată schimbare, mediul schimbându-se în funcţie de cerinţele 

integrării individului. Mai mult, procesul integrării şcolare a copiilor cu cerinţe educative 

speciale trebuie conceput ca o acţiune socială complexă, a cărui esenţă constituie nu 

conformarea mecanică, pasivă a elevului la condiţiile mediului şcolar şi social, ci 

corelarea ambilor factori, crearea acelor condiţii optime, obiective şi subiective, pentru 

ca integrarea să însemne nu numai adaptare, ci şi angajare. 

În plan psihopedagogic, ,,cerinţe educative speciale” subliniază cu claritate 

necesitatea individualizării evaluării şi demersului educaţional în funcție de 

particularitățile psihoindividuale și de vârstă ale elevilor, de necesitățile, motivațiile, 

interesele fiecăruia. Educația în școala incluzivă are rolul de a implica activ pe toți 

participanții în actul învățării spre realizarea idealului educațional și anume formarea 

personalității în vederea integrării active și creatoare în viața socială, în funcție de 

expectanțele societății de la un moment dat. 

Învățământul de viitor promovează egalizarea șanselor pentru toate nivelurile de 

învățământ, iar dacă integrarea copiilor cu CES se face cât de timpuriu posibil, atunci 

șansele de reușită sunt mai 

ridicate. 

Procesul de integrare a copiilor cu CES depinde în foarte mare măsură de profesor, 

de competențele sale pedagogice, organizaționale, psihosociale, deoarece integrarea este 

un proces complex, îndelungat și care presupune ca educatorul să fie foarte bine motivat 

și să știe exact ce înseamnă integrarea. 

Problematica integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă aduce în discuţie 

conceptul de egalitate a şanselor astfel încât diversele sisteme ale societăţii şi mediului 

sunt puse la dispoziţia tuturor, în special a persoanelor cu dizabilități. Existenţa copiilor 

cu CES a pus în faţa învăţământului probleme dintre cele mai diverse, de la forme de 

organizare a activităţii, metodologia didactică, strategiile de evaluare, strategiile de 

predare/învăţare, modalităţi de diferenţiere a activităţii şi/sau a conţinuturilor învăţării, 

etc. până la complexa problemă a segregării sau/şi integrării acestor copii în învăţământul 

de masă.  

Pentru ca activitatea instructiv-educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, 

aceasta trebuie să se realizeze diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea 

activităţii de instruire la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere şi 

ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte. Pentru ca 

educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă un 

caracter integrat, iar pe de alta parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată 

particularităţilor elevilor. 

Caracterul integrat al învăţământului ne pune în faţă problematica situaţiei în care 

un copil cu handicap este integrat într-o clasă obişnuită. În fapt este vorba pe de o parte 

de situaţia copilului respectiv, iar pe de altă parte, de situaţia clasei în care este integrat. 

Sub ambele aspecte, ceea ce urmărim este o bună înţelegere reciprocă, o existenţă socială 

normală a copiilor, în ciuda diferenţelor existente. Pentru copilul cu handicap aceasta 

înseamnă a fi înţeles şi acceptat, cu tot ce are el pozitiv, cu tot ce poate aduce vieţii de 

grup. Această normalizare a relaţiilor este benefică şi pentru ceilalţi elevi, care învaţă să 

respecte dreptul la diferenţă, să fie solidari cu semenii lor care întâmpină dificultăţi în 

viaţă. 

Experienţa din alte ţări ne arată că integrarea fiecărui copil cu handicap este o 

problema care trebuie serios studiată, alcătuindu-se un proiect individual de integrare, 

care să prevadă toate măsurile pentru reuşita acestei acţiuni. În vederea alcătuirii 
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proiectului individual de integrare cadrul didactic trebuie să fie sprijinit atât de medic, 

psiholog şi logoped cât şi de cadrul didactic de sprijin. 

Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului general a 

elevilor cu CES pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cat mai 

echilibrate a acestor categorii de copii. 

Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi 

psihice a acestora care să-i apropie cât mai mult de copiii normali, a implementării unor 

programe cu caracter colectiv-recuperator, stimularea potenţialului restant ce permite 

dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să suplinească pe cele deficitare, crearea 

climatului afectiv în vederea formării motivaţiei pentru activitate în general şi pentru 

învăţare în special, asigurarea unui progres continuu în achiziţia comunicării, formarea 

unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur,  formarea de deprinderi cu caracter 

profesional şi de exercitare a unor activităţi cotidiene, dezvoltarea comportamentelor 

adaptative şi a însuşirilor pozitive ale personalităţilor care să faciliteze normalizarea 

deplină. 

Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de 

recuperare, care să dezvolte maximal potenţialul fizic şi psihic pe care îl are. Munca 

diferenţiată şi programul pedagogic personalizat pentru copiii cu CES constă în stabilirea 

unor obiective şi a unui program, diferite de cele folosite pentru restul clasei şi adaptate 

în funcţie de necesităţile şi dificultăţile copilului.  

Obiectivele didactice şi conţinuturile de învăţare care urmează să fie parcurse de 

către fiecare copil cu CES ar trebui să fie stabilite de către profesorul de sprijin şi 

profesorul specialist, în egală măsură. Întreaga intervenţie asupra copiilor din 

învăţământul integrat presupune, de fapt, o muncă în echipă: profesor specialist, profesor 

de sprijin, logoped, profesor consilier, părinţi. Rolul esenţial în educaţia integrată îl deţine 

învăţătorul clasei, care devine principalul factor de acţiune şi de coordonare a realizării 

programului pedagogic individual pentru elevii cu CES. 

Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu 

dizabilităţi acţionează în urma unei reflecţii îndelungate. Un punct important al 

intervenţiei cadrelor didactice îl reprezintă colaborarea cu părinţii şi consilierea acestora, 

implicarea lor directă în lucrul efectiv cu copiii, nu doar în calitate de observatori ci şi de 

participanţi activi. 

Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan 

de intervenţie individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficiente de 

adaptare curriculară joacă rolul esențial. 

Curriculum-ulul poate fi definit ca fiind programul de activităţi şcolare în 

integralitatea sa care se concretizează în planul de învăţământ, programa şcolară, 

manualele şcolare, îndrumătoarele metodice, obiectivele şi modurile comportamentale ce 

conduc la realizarea obiectivelor, metodele şi mijloacele de predare a obiectivelor, 

metodele şi mijloacele de predare-învăţare, ce dezvoltă modurile de evaluare a 

rezultatelor. 

În planul dezvoltării curriculare pentru elevii cu deficienţe, are loc o mişcare în 

sensuri diferite faţă de curriculum-ul general pentru elevii valizi. Pe de o parte 

curriculum-ul acestora se restrânge, iar pe de altă parte se amplifică prin introducerea 

unor activităţi suplimentare individualizate, destinate compensării şi recuperării stării de 

deficienţă. 

În concluzie integrarea copiilor cu CES în școli obișnuite este o necesitate a 

prezentului și a viitorului deoarece includerea lor în societate în forma școlară, la început, 

asigură o mai bună adaptare la condițiile mediului de mai târziu, ei învață treptat cum să 

răspundă solicitărilor tot mai diverse, cunoscând realitatea dintr-o perspectivă mai largă. 
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