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A

cest ghid este un rezultat al proiectului ERASMUS+ „TOGETHER FOR BETTER”2019-1-RO01-KA201-064001, proiect educational, pe Acțiunea-Cheie 2-parteneriat strategic
pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar.

Având ca obiectiv principal inovarea, proiectul se derulează în perioada 2019-2021 de către
Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu în parteneriat transnaţional cu Yildiz Entegre
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi din Turcia, Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo din
Portugalia, Posebno osnovno uciliste "d-r Zlatan Sremec"-Skopje din Macedonia și Zespol Szkol
Mechanicznychw Namyslowie din Polonia.
Principalele obiective ale proiectului se concentrează direct pe problematica incluziunii
sociale și pe dezvoltarea competențelor-cheie, cum ar fi: îmbunătățirea performanței elevilor,
punând accentul pe dezvoltarea competențelor digitale în programe specifice; promovarea
motivației pentru învățare prin punerea în aplicare a unor metodologii atractive de învățare.
Rezultatele preconizate se vor concentra asupra învățării aplicate, abordând transdisciplinaritatea,
care exploatează ceea ce au învățat elevii prin curriculum-ul formal, dar aduc elemente
complementare, metodologii variate, specifice educației incluzive.
Potrivit studiilor internaționale privind evoluțiile la nivel mondial, în ultimele decenii
s-au înregistrat progrese notabile în ceea ce privește protecția și asigurarea respectării
drepturilor copiilor, în particular, a dreptului la educație. Totuși, deși există un cadru cuprinzător
de instrumente, standarde și angajamente privind drepturile copilului și de monitorizare a
progreselor realizate în acest domeniu, realitatea curentă pentru milioane de copii la nivel global
contrastează puternic cu aceste angajamente și obiective.
Prezentul ghid prezintă cinci unități de conținut care acoperă cadrul conceptual al educației
incluzive, particularități ale dezvoltării copiilor cu nevoi educaționale speciale, particularități ale
procesului educativ incluziv, parteneriatului socio-educativ și managementului educației. Acesta
vizează formarea cadrelor didactice (educatori, învățători, profesori, psihologi, logopezi etc.),
astfel încât acestea să posede atitudinile, valorile și competențele corespunzătoare și necesare
pentru activitate eficientă în mediul educațional incluziv. Educaţia incluzivă este un proces
complex, de durată, care necesită analize, schimbări şi construcţii continue pentru a realiza
politici şi practici incluzive şi a asigura bazele unei culturi incluzive.
Este necesar ca sistemul de formare iniţială a cadrelor didactice să cuprindă programe
ce abordează în complexitate problematica educaţiei incluzive, să conducă spre dobândirea
de astfel de cunoștințe și abilități care să asigure că toate cadrele didactice sunt familiarizate cu
metodologiile centrate pe copil, sunt capabile să predea în medii diferite și să realizeze în
mod adecvat predarea diferenţiată, să valorifice punctele forte ale copiilor și să răspundă
necesităţilor lor.
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Concepte cheie:
Marginalizare
Excluziune
Incluziune
Educație incluzivă
Educație pentru toți
Educație de calitate
Politici educaționale

Finalități: Ca rezultat al studierii acestui capitol,
participanții:
•
își vor forma o viziune de ansamblu asupra celor
mai importante concepte, principii, viziuni privind
educația incluzivă;
•
vor cunoaște, vor înțelege și vor putea explica ideile
de bază din cele mai importante documente de politici și
acte normative, naționale și internaționale, în domeniul
educației incluzive;
•
vor recunoaște importanța și vor putea valorifica și
aplica dimensiunile incluziunii: politici, practici și culturi
incluzive;
•
își vor forma atitudini corecte – pozitive și deschise
– față de incluziune.

1.1. Educația incluzivă: concepte, abordări, definiții, dimensiuni
Evoluția educației, a conceptelor și principiilor privind dezvoltarea continuă a acesteia a cunoscut
o istorie sinuoasă, marcată de reformarea sistemelor sau a unor elemente ale acestora. Reformele au fost
condiționate și de diferitele schimbări de ordin economic şi sociocultural care au generat, pe lângă
efectele pozitive, repercusiuni cu impact negativ asupra exercitării plenare a drepturilor omului:
marginalizare, izolare, excludere. Fenomenele marginalizării și excluziunii sociale, condiționate de
segmentarea pe criterii economice (sărăcia fiind considerată principala cauză), cumulate cu factori de
ordin social și cultural, precum și de factori personali (demotivare, dizabilitate etc.), au afectat cohorte
întregi de populație, de diferite vârste, inclusiv copii.
Apărută inițial ca o metaforă care viza procesele prin care indivizii sau grupurile de indivizi sunt
”împinși la marginea societății”, în prezent marginalizarea se referă la efectul proceselor prin care
indivizilor li se limitează drastic accesul la resursele economice, politice, educaționale și comunicaționale
ale colectivităților. Plasarea individului într-o poziție marginală este strâns legată de anomie, generând
dezorientare personală, izolare, distanțare și inadaptare socială. Marginalizarea presupune, implicit,
discriminare, izolare, etichetare etc. și în consecință – excludere.
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În anumite contexte, termenul marginalizare este suprapus celui de excluziune, aceasta
însemnând participare socială insuficientă și inadecvată, neintegrare socială. Excluziunea nu este doar un
rezultat al circumstanțelor de moment, ea are repercusiuni asupra perspectivelor, aceasta însemnând că
inserția socială viitoare a persoanei afectate nu va mai fi plenară. Dezavantajele excluderii sociale sunt
interrelaţionate și este evident că, de exemplu, copiii cu acces redus la educație sau fără acces, în general,
sunt supuşi unui risc crescut de a fi excluşi de pe piaţa muncii sau de a fi angajaţi pentru munci prost
plătite, de a avea contacte sociale mai puţine sau nepotrivite.
Astfel, excluziunea afectează atât calitatea vieţii oamenilor, cât şi echitatea şi coeziunea societăţii
ca întreg. Din aceste considerente, excluziunea socială a fost recunoscută în cadrul UE şi ONU, ca fiind
una din principalele bariere în atingerea creşterii economice şi dezvoltării durabile.
O manifestare evidentă a fenomenului excluderii este accesul redus la educație sau lipsa totală a
acestuia. Excluderea de la educație nu înseamnă doar faptul că anumite categorii de copii nu sunt înrolați
într-o instituție de învățământ. Fenomenul este multidimensional și ia diferite forme și expresii:
•

Excluderea de la accesul la o instituție/program de educație. Dizabilitatea sau alte deficiențe

de dezvoltare sunt privite ca motive serioase pentru accesul la educație, provoacă discriminare,
prejudecăți, agresiune. Drumurile, clădirile sălile de studiu inadecvate nu permit accesul fără bariere. De
asemenea, la unele niveluri de învățământ, taxele de studiu și altele aferente pot constitui impedimente
serioase de acces.
•

Excluderea de la experiențele de învățare semnificative. Instituțiile educaționale nu dețin

resursele necesare pentru a răspunde cerințelor specifice ale celor ce învață. Procesul de predare și
învățare nu este adaptat stilului și potențialului de învățare al copiilor, fapt care îi face să treacă prin
experiențe negative și descurajante.
•

Excluderea de la recunoașterea rezultatelor învățării. Rezultatele în învățare dobândite în

cadrul unui proces adaptat și/sau non-formal nu sunt recunoscute, sunt considerate nesemnificative, nu
sunt admisibile pentru certificare și nu permit accesul la alte oportunități de învățare.
•

Excluderea de la perspectivele de viață necesare pentru învățare. Foarte mulți copiii locuiesc

în condiții neadecvate pentru sănătate și bunăstare, în condiții de nesiguranță sau siguranță limitată:
locuințe necorespunzătoare, alimentație inadecvată sau chiar lipsa acesteia, lipsa obiectelor de
vestimentație, a altor obiecte strict necesare etc.
•

Excluderea de la contribuția, prin competențele dobândite în rezultatul învățării, la

dezvoltarea comunității și societății. Calificările obținute sunt considerate de mică valoare,
neimportante și nerelevante. Oportunitățile de muncă care corespund domeniului studiat sau de muncă în
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general sunt limitate. Ia naștere discriminarea care duce la excluziune socială, în general.
Răspunsul cel mai adecvat pentru fenomenul excluderii de la educație este incluziunea/educația
incluzivă, aceasta fiind precondiția de bază pentru eliminarea discrepanțelor și edificarea societăților
moderne.
Conceptul educație incluzivă a luat naștere ca răspuns la abordările tradiționale și perimate,
conform cărora anumite categorii de copii au fost excluși din școlile de masă din motivul dizabilității,
dificultăților/problemelor de învățare, vulnerabilității familiei sau din alte motive.
Conceptul incluziunii își are originile în Declarația Universală a Drepturilor Omului (ONU, 1948),
care recunoaște că toate ființele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi. Această declarație
induce ideea că incluziunea este acceptarea tuturor oamenilor, independent de diferențele dintre ei. Este
vorba despre aprecierea persoanelor pentru ceea ce sunt și competențele lor, mai degrabă decât despre
felul în care merg, vorbesc sau se comportă. Incluziunea permite oamenilor să valorifice diferențele
dintre ei, prin aprecierea că fiecare persoană este unică în felul său.
Ulterior, conceptul a fost completat, îmbogățit, fiindu-i atribuite diferite nuanțe semantice.
Organizații internaționale cu notorietate, precum UNESCO, UNICEF, Banca Mondială și altele, au lansat
viziunea lor asupra EI și a conceptelor ce derivă din aceasta.
UNESCO declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de
calitate care satisface necesitățile de bază de învăţare şi îmbogăţeşte viaţa. Cu accent deosebit asupra
grupurilor vulnerabile şi marginalizate, educația incluzivă urmăreşte să dezvolte întregul potenţial al
fiecărui individ. De asemenea, UNESCO a lansat termenul educaţia cerinţelor speciale, acesta
însemnând adaptarea, completarea şi flexibilizarea educaţiei pentru anumiţi copii, în vederea egalizării
şanselor de participare şi incluziune.
Principiile-cheie cu impact asupra educației incluzive sunt prezentate în Liniile Directoare
UNESCO privind Incluziunea în Educație (2009), care constată că EI este un proces de consolidare a
capacității sistemului de învățământ de a ajunge la toți copiii. Un sistem educațional incluziv poate fi
creat doar în cazul în care școlile obișnuite devin mult mai incluzive, cu alte cuvinte – când acestea devin
mai bune pentru educarea tuturor copiilor din comunitățile în care sunt amplasate. Orientările Politicii
UNESCO evidențiază următoarele principii cu privire la educația incluzivă:
 Incluziunea și calitatea sunt reciproce;
 Accesul și calitatea sunt legate şi se consolidează reciproc;
 Calitatea și echitatea sunt esenţiale pentru asigurarea educației incluzive.

“TOGETHER FOR BETTER”
2019-2021 ERASMUS+, KA2
Proiect nr. 2019-1-RO01-KA201-064001
7

Orientările Politicii UNESCO constituie resurse importante, deopotrivă, pentru elaboratorii de
politici și decidenții din domeniul educațional, pentru cadre didactice și elevi, pentru liderii comunitari și
membrii societății civile în eforturile acestora de promovare a incluziunii.
UNICEF promovează modelul şcolii prietenoase copilului – un concept holistic (cu contribuţiecheie în asigurarea calităţii educaţiei), care se referă la un mediu sigur, sănătos şi protector de învăţare.
Școala prietenoasă copiilor este incluzivă, efectivă, sănătoasă şi protectoare, încurajând participarea
copiilor, familiilor şi comunităţilor; se bazează pe respectarea drepturilor copilului, dă prioritate celor mai
dezavantajați copii. În viziunea UNICEF, școala prietenoasă copiilor:
 identifică copiii excluşi şi îi înrolează;
 recunoaşte educaţia ca drept al fiecărui copil;
 contribuie la supravegherea (monitorizarea) drepturilor şi bunăstării fiecărui copil din comunitate;
 nu exclude, nu discriminează şi nu stereotipizează copiii în bază de diferenţe;
 oferă educaţia obligatorie gratuită, accesibilă, în special pentru familiile şi copiii în situaţii de
risc;
 respectă diversitatea şi asigură egalitatea în învăţare pentru toţi copiii;
 răspunde necesităţilor copiilor şi diversităţii bazate pe gender, probleme sociale, etnice şi pe nivel
de abilitate.
Schimbarea filozofiei și viziunii în ceea ce privește cerințele diferite și speciale ale indivizilor a
condus spre schimbări profunde și în retorica educațională. Sub presiunea noilor abordări (inclusiv după
aprobarea de către OMS a CIF, 2001), termeni de tipul invalid/handicapat/needucabil și educaţie
corecţională au fost înlocuiţi cu termenii copil cu cerinţe educaţionale speciale şi educaţia cerinţelor
speciale.
Aceste schimbări au la bază trecerea de la modelul medical al abordării cerințelor speciale ale
individului la modelul social.
Astfel, în context incluziv, are loc trecerea de la învățarea bazată pe performanțe academice la
învățarea bazată pe satisfacerea necesităților, însemnând achiziționarea de valori, atitudini, competențe
pentru viața independentă și inserția socio-profesională.
Strâns legat de educația incluzivă este și conceptul Educație pentru toți, care a fost lansat în cadrul
Conferinței internaționale în domeniul educației, ce a avut loc la Jomtien, Thailanda (5-8 martie 1990).
Potrivit Declarației Conferinței, statele lumii trebuie să-și construiască sistemele de educație
pornind de la:
 dreptul fiecărui copil la educație;
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 angajarea pentru o pedagogie centrată pe copil, în care diferențele individuale sunt considerate o
provocare și nu un obstacol;
 ameliorarea calității educației și a formării cadrelor didactice;
 angajamentul pentru o abordare intersectorială și holistică a educației
Conceptul a fost reafirmat în cadrul Conferinței mondiale ”Acces și calitate”, organizată de
UNESCO la Salamanca, Spania (7-10 iunie 1994). Conferința a adoptat două documente importante:
Declarația de la Salamanca și Cadrul de Acțiune care au la bază principiul recunoașterii necesității de a
acționa pentru crearea școlilor pentru toți – a instituțiilor care să includă toți copiii, să respecte
diferențele dintre aceștia, să sprijine copiii în activitatea lor de învățare și să răspundă cerințelor
individuale.
La Salamanca a fost adoptată viziunea asupra educaţiei incluzive şi au fost făcute recomandări
care au rămas de referinţă pentru UNESCO şi întreaga comunitate internaţională, în toată perioada
ulterioară:
• Școlile trebuie să includă în procesul educațional toţi copiii, indiferent de condiţiile fizice, intelectuale,
sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură ale acestora. Școlile trebuie să includă în egală
măsură copiii cu dizabilităţi şi pe cei supradotaţi, copiii străzii şi pe cei încadraţi în muncă, copiii
aparţinând populaţiilor locuind în zone greu accesibile sau ducând o viaţă nomadă, copiii aparţinând
minorităţilor lingvistice, etnice sau culturale, precum şi copiii provenind din alte zone sau grupuri
dezavantajate sau marginalizate.
• Persoanele cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să aibă acces în şcolile obişnuite, care trebuie să se
adapteze unei pedagogii centrate pe cel care învață, capabile să vină în întâmpinarea acestor cerinţe.
Școlile obişnuite, cu orientare incluziva, sunt cele mai utile mijloace de combatere a atitudinilor
discriminatorii, creând comunităţi primitoare, construind o societate incluzivă şi oferind educaţie pentru
toţi; mai mult, ele furnizează o educaţie utilă pentru majoritatea copiilor, cresc eficienţa şi, în ultimă
instanţă, rentabilitatea întregului sistem educaţional.
• Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, oricând
acest lucru este posibil, indiferent de dificultăţile pe care le au sau de diferenţele dintre aceştia. Școala
incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevilor, armonizând, pe de o
parte stiluri şi ritmuri diferite de învăţare, iar, pe de altă parte asigurând o educaţie de calitate pentru
toţi, prin programe de învăţământ adecvate, bună organizare, strategii de predare, folosire optimă a
resurselor şi parteneriate cu ceilalţi membri ai comunităţilor în care funcţionează. Trebuie să se asigure
un continuum al sprijinului şi serviciilor oferite pentru cerinţele speciale în fiecare şcoală.
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Șase ani mai târziu, Forumul mondial al educației, organizat de UNESCO la Dakar, Senegal (26-28
aprilie 2000), a mobilizat întreaga comunitate internațională în jurul unui program comun de dezvoltare a
educației. 164 de țări au aprobat atunci un cadru comun de acțiune și s-au angajat să realizeze obiectivele
educației pentru toți. Statele semnatare au convenit asupra faptului că trebuie întreprinse măsuri pentru
asigurarea accesului la educaţie fiecărei categorii de persoane cu dizabilități, ca parte integrantă a
sistemului de învăţământ.
Recunoscând faptul că toți copiii pot să învețe, educația incluzivă de calitate se centrează pe cei
ce învață și se asigură că:
 Toate acțiunile desfășurate în mediul educațional sunt ghidate de interesul superior al copilului.
 Toți copiii sunt respectați ca indivizi. Punctele forte, abilitățile și diversitatea necesităților
educaționale sunt recunoscute ca bază pentru proiectarea procesului educațional. Provocările în
învățare sunt identificate, înțelese și adaptate.
 Toți copiii au dreptul să învețe într-un mediu pozitiv, prietenos.
 Mediul comun de învățare, inclusiv curriculumul și instruirea, este structurat și adaptat astfel încât
toți copiii să își valorifice întregul potențial.
 Evaluarea învățării copiilor se realizează prin diverse modalități, este autentică, adecvată,
relevantă și suficient de frecventă pentru a furniza informații privind evoluția copiilor.
 Personalul care lucrează cu copiii deține abilitățile, atitudinile și cunoștințele necesare pentru a
asigura performanțe în învățarea copiilor, se dezvoltă profesional și respectă standardele
profesionale stabilite.
 Toți copiii beneficiază de un spectru larg de programe, servicii, resurse, care respectă obiectivele
individuale și cerințele lor educaționale, contribuie la dezvoltarea cognitivă, socială, psihologică,
culturală.
 Sunt construite parteneriate cu părinții și grupurile comunitare; expertiza acestor grupuri este
valorificată.
 Sunt puse în aplicare măsuri sistematice ce au ca scop prevenirea, evaluarea și identificarea
timpurie a cerințelor speciale, precum și intervenția bazată pe dovezi.
 Agențiile de stat colaborează pentru a oferi servicii responsabile, integrate la toate nivelurile de
educație.
Așadar, educația incluzivă de calitate presupune relevanță, eficiență, eficacitate și adecvare la nevoile
și așteptările beneficiarilor.
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1.2. Cadrul internațional de politici privind dreptul la educație și educația
incluzivă
La nivel internațional există o serie de convenții, declarații și rezoluții cu privire la educația
incluzivă, care stau la baza tuturor proceselor în domeniu și constituie un cadru de referință pentru
dezvoltarea și realizarea politicilor și practicilor incluzive.
Aceste documente sunt, de asemenea, folosite ca principii directoare pentru promovarea valorilor
incluziunii socio-educaționale și pentru stabilirea angajamentelor țărilor în realizarea educației incluzive.
Cele mai cunoscute documente aprobate la nivel internațional sunt: Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, 1948; Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului, 1960;
Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, 1989; Convenţia ONU privind drepturile persoanelor
cu dizabilităţi, 2007, precum şi declaraţiile adoptate în cadrul diferitelor foruri internaţionale de mare
răsunet.
Subiectul educației incluzive a fost discutat și în cadrul Summitul-ui „Educație pentru dezvoltare”,
organizat la 6-7 iulie 2015 la Oslo. În cartea de referință pregătită pentru Summit cu genericul „Către o
educație incluzivă pentru copii cu dizabilități” sunt formulate câteva mesaje-cheie, inclusiv:
• Incluziunea copiilor cu dizabilități este o problemă morală, economică și socială.
• Subiectul incluziunii copiilor cu dizabilități trebuie integrat în toate politicile și planurile naționale.
Standardele de accesibilitate trebuie implementate și sprijinite prin dezvoltarea cooperării internaționale.
• Planificarea și bugetarea de către guvernele naționale și partenerii de dezvoltare trebuie să includă
copiii cu dizabilități pentru a se asigura că aceștia nu vor mai rămâne în urmă.
• Există o nevoie imediată de raportare și monitorizare a proceselor de incluziune prin aplicarea de
indicatori specifici ce țin de educația incluzivă a copiilor cu dizabilități, precum și necesitatea colectării
sistematice de date dezagregate privind dizabilitățile, vârsta și sexul.
În documentele Summit-ului se menționează că, pentru a realiza o educație incluzivă de calitate,
este necesar:
• să asigurăm standarde minime de accesibilitate pentru toate școlile;
• să investim în formarea cadrelor didactice astfel încât toți învățătorii/profesorii să fie capabili să
răspundă diversității în clasă și, în particular, incluziunii copiilor cu dizabilități;
• să ne asigurăm că materialele/resursele de învățare sunt disponibile în format accesibil și sunt ușor de
adaptat;
• să investim în tehnologii de asistență și dispozitive pentru copiii cu dizabilități etc.
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Participanții la Forum au solicitat instituirea la nivel mondial a unui mecanism de educație
incluzivă, care să susțină implementarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile, formulate în cadrul
conceptului Educației pentru toți, asigurând astfel copiilor cu dizabilități posibilitatea de a beneficia pe
deplin de progresele globale în dezvoltarea educației.
Adoptarea de către ONU la finele anului 2015 a Agendei 2030, reprezintă un imbold puternic
pentru soluționarea problemelor stringente globale. Acest program de acțiune în domeniul dezvoltării
durabile conține un obiectiv (Obiectivul nr.4 – Educație de calitate), care presupune garantarea unei
educații de calitate, incluzive și echitabile, și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții
pentru toți. Toate documentele enumerate invocă drepturile fundamentale ale omului, cu precizarea că
orice individ, indiferent de capacitatea lui fizică, intelectuală, materială de participare, are dreptul la
educaţie şi acest drept trebuie să fie asigurat pe baza egalităţii de şanse.
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În baza politicilor internaţionale, în România a fost elaborat și adoptat cadrul normativ naţional
care reglementează diferite aspecte specifice ale drepturilor civile, sociale, economice şi culturale ale
copiilor. Legea fundamentală a țării, alte legi organice și hotărâri guvernamentale asigură dreptul la
învăţătură, în particular, realizarea dreptului constituţional la educaţie al persoanelor cu cerinţe
educaționale speciale şi aflate în dificultate, susţinut şi de alte drepturi conexe, cum ar fi dreptul la
asigurarea sănătăţii, integrării/reintegrării sociale, la protecţie şi asistență specializată etc.
Învățământul special și special integrat este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ
românesc și oferă tuturor copiilor/elevilor/tinerilor programe educaționale adaptate gradului de deficiență
și nevoilor lor de dezvoltare.
Este organizat la toate nivelurile învățământului preuniversitar, în funcție de tipul și gradul
dizabilității, astfel: mentală, de auz, de văz, locomotorie, asociată.
Educaţia incluzivă a fost adoptată în România, încă din anii '90 prin respectarea diversităţii,
iniţierea şi realizarea practică a accesului şi participării la educaţie şi viaţă socială pentru toate categoriile
de copii. Astăzi, aproximativ jumătate din elevii cu dizabilități sunt școlarizați în învățământul de masă.
Legislaţia din domeniul învăţământului special a fost astfel concepută încât să răspundă unui
spectru larg şi foarte variat de situaţii speciale.
În

România,

învățământul

special

și

special

integrat

se

adresează

tuturor

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES). Învățământul special se organizează,
după caz, în unități de învățământ special și în unități de învățământ de masă. Învățământul special
integrat se poate organiza în clase speciale și individual sau în grupe integrate în clase de masă.
Educaţia incluzivă - 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 persoanelor din cadrul unei comunităţi.
Şcoala incluzivă - unitate de învăţământ în care se asigură o educaţie pentru toţi copiii şi
reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. Copiii din aceste unităţi
de învăţământ beneficiază de toate drepturile şi serviciile sociale şi educaţionale conform principiului
„resursa urmează copilul”. Adoptarea, de către şcoala de masă, a ideologiilor educaţiei integrate impune
adaptări la nivelul procesului de predare-învăţare-evaluare – prin întocmirea unor documente speciale
concretizate în programele de intervenţie personalizată (PIP) şi programele educative personalizate (PEP).
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Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă - instituţie şcolară care, pe lângă organizarea,
desfăşurarea
dezvoltare

procesului

de

instituţională:

predare-învăţare-evaluare

formare / informare

în

îşi

construieşte

domeniul

educaţiei

şi

alte

direcţii

de

speciale, documentare/

cercetare/ experimentare precum şi servicii educaţionale pentru/în comunitate.
Centrul de educaţie, centrul de zi, centrul de pedagogie curativă etc. - unităţi de învăţământ
organizate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau de către organizaţii neguvernamentale în
parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi au ca scop şi finalitate recuperarea, compensarea,
reabilitarea şi integrarea şcolară şi socială a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficienţe. Ele
sunt considerate alternative educaţionale al căror conţinut se fundamentează pe anumite pedagogii
experimentale (Montessori, Freinet, Steiner, Waldorfetc.).
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională - unitate conexă cu personalitate
juridică, subordonată Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care desfăşoară servicii de asistenţă
psihopedagogică pentru părinţi, copii, cadre didactice şi care coordonează, monitorizează şi evaluează, la
nivel judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de către: Centrele şcolare pentru educaţie
incluzivă, Centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, Centrele şi cabinetele de asistenţă
psihopedagogică, mediatorii şcolari.
Învățământul special și special integrat din România este parte componentă a sistemului
național de învățământ și cuprinde:
a) grădinițe speciale (care pot cuprinde și grupe de intervenție timpurie);
b) grupe de grădiniță specială organizate în școlile speciale;
c) școli speciale pentru toate tipurile și gradele de deficiențe/dizabilități;
d) grupe/clase de copii/elevi cu tulburări din spectrul autist;
e) unități de învățământ special profesional;
f) licee speciale;
g) centre școlare speciale;
h) clase/școli postliceale speciale;
i) centre de zi din centre școlare pentru educație incluzivă;
j) centre de educație specială;
k) centre de pedagogie curativă;
l) grupe/clase de copii/elevi cu deficiențe senzoriale multiple (surdocecitate);
m) școli de reeducare pentru elevii cu deficiențe comportamentale;
n) clase organizate în spitale, preventorii și penitenciare;
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o) centre de zi pentru educație/dezvoltare timpurie;
p) ateliere protejate.
În învățământul special integrat pot funcționa:
a) grupe de grădiniță specială integrate în grădinițele de masă;
b) clase speciale compacte integrate în școlile de masă;
c) grupe de elevi cu CES integrate în școlile de masă;
d) elevi cu CES integrați individual în școlile/grădinițele de masă;
e) clase speciale de profesionalizare integrate în școli de masă, în licee și în grupuri școlare din
învățământul de masă;
f) grupe/clase de copii/elevi infestați cu virusul HIV;
g) centre județene logopedice;
h) centre școlare pentru educație incluzivă;
i) centre județene de asistență psihopedagogică;
j) centre județene de resurse pentru educație incluzivă;
k) centre județene de resurse și de asistență educațională.
Inspectoratele școlare aprobă organizarea unor clase speciale constituite din elevi cu CES care nu
au putut absolvi până la vârsta de 14 ani primele 5 clase ale învățământului general obligatoriu. Aceste
clase funcționează ca învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă, pe lângă unități de învățământ
special și special integrat, cu efective de 4-12 elevi, în funcție de gradul deficienței.
Copiii/Elevii cu CES școlarizați prin formele de învățământ special integrat beneficiază de toate
drepturile stipulate de legislația în vigoare privind protecția specială a copilului, precum și de programe
de compensare, recuperare, reabilitare, terapie din învățământul special, care au ca finalitate reabilitarea și
integrarea școlară și socială. Copiii, elevii și tinerii cu CES, integrați în învățământul de masă, beneficiază
de suport educațional prin cadre didactice de sprijin/itinerante.
Unităţile de învăţământ special pentru elevii cu deficienţe senzoriale aplică planul de învăţământ
al şcolii de masă. Aceste unităţi îşi păstrează doar structura şi forma de organizare după sistemul
învăţământului special, iar în conţinut, pregătire şcolară şi specializare sunt asemănătoare şcolii de masă.
Liceele tehnologice speciale, clasele de liceu şi clasele postliceale speciale sunt organizate după modelul
şcolii de masă (conţinut, profiluri, specializări, finalităţi,obiective şi/sau competenţe). Specific acestor
unităţi rămân strategiile, modalităţile şi metodele de predare/învăţare.
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Educația incluzivă este definită drept „o practică de educație specială bazată pe principiul conform
căruia educația persoanelor cu nevoi speciale (SEN) își continuă educația cu colegii lor fără dizabilități în
școlile oficiale și private din învățământul preșcolar, învățământul primar, învățământul secundar și
nivelul de educație pentru adulți, oferindu-le servicii de asistență educațională "în Regulamentul
Ministerului Educației (MEB în limba turcă): (MEB, 2006).
Biroul de educație specială, parte a Ministerului Educației Naționale (MEB în limba turcă),
coordonează și monitorizează toate serviciile de educație specială din Turcia pentru a îmbunătăți calitatea
și cantitatea educației speciale și incluzive.
Istoria legislației privind educația elevilor cu dizabilități în școlile obișnuite datează din 1983, cu
Legea copiilor cu nevoi speciale (nr. 2916). Odată cu legislațiile și reglementările făcute în 1983, 1997,
2004 și 2006 (MEB, 1983, 1997, 2004, 2006), educația pentru copiii cu SEN a fost îmbunătățită în Turcia.
Principiile de bază ale educației speciale turce sunt: toate persoanele cu SEN beneficiază de
servicii de educație specială în conformitate cu nevoile, interesele, abilitățile și competențele lor;
persoanele cu SEN își încep educația la o vârstă fragedă; planificarea și executarea serviciilor de educație
specială a persoanelor cu SEN se face, pe cât posibil, fără a-și modifica mediul social și fizic; acordând
preferință educației persoanelor cu SEN împreună cu semenii lor, luând în considerare performanța lor
educațională și adaptând scopul, conținutul procesului de predare și evaluare; colaborarea cu organizațiile
și instituțiile care oferă servicii de reabilitare persoanelor cu SEN, pentru a-și menține educația la toate
nivelurile și în toate tipurile; elaborarea de planuri de educație individualizate și implementarea
programelor de învățământ în funcție de nevoile individuale, luând în considerare competențele acestora,
caracteristicile din toate domeniile de dezvoltare și competențele din diferite domenii academice (MEB,
2006)
Elevii cu nevoi speciale din diferite categorii de educație specială în setări incluzive variază în
special, inclusiv cei cu dizabilități intelectuale, deficiențe de auz, deficiențe fizice, abilități speciale,
tulburări de deficit de atenție, hiperactivitate, tulburări de vorbire, tulburări de autism, dizabilități de
învățare și boli cronice (MEB) , 2013). Conform Legislației privind serviciile de educație specială (MEB,
2006), articolul 23, educația incluzivă este un serviciu de educație specială care să permită studenților cu
educație specială să primească educație cu colegii lor în clasele obișnuite și gimnaziale din grădinița
normală, precum și în setări educaționale non-formale. Drept urmare, elevii cu nevoi speciale de educație
în Turcia pot primi educație într-o varietate de setări, care sunt prezentate mai jos.
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Există, de asemenea, diferite tipuri de incluziune în școlile cu flux principal: educație incluzivă cu
normă întreagă (la școlile mainstream), educație incluzivă cu normă parțială (elevi care sunt înscriși la o
clasă de educație specială, dar care se alătură cursurilor de învățământ mainstream cu alți elevi).
Educația preșcolară este obligatorie pentru persoanele cu SEN între 37-66 de luni. Preferința este
ca persoanele cu SEN să-și continue educația în săli de clasă incluzive cu colegii lor din școlile obișnuite.
În nivelul primar și secundar, preferința principală este ca persoanele cu SEN să își continue
educația în școlile obișnuite cu colegii lor. Cu toate acestea, indivizii care nu sunt capabili să atingă
obiectivele generale în programele educaționale își mențin educația în școli cu nevoi speciale și instituții
în care sunt pregătite planuri educaționale, luând în considerare nivelurile de performanță ale indivizilor
din zonele de dezvoltare (MEB, 2006).
Într-o clasă incluzivă pot fi plasați maxim 2 elevi cu SEN. Numărul maxim de studenți din
grădinițe, 10 dacă există 2 elevi incluzivi și 20 dacă există un elev inclus; iar în clasele de școală primară
25 dacă există 2 elevi incluzivi și 35 dacă există un elev inclus.
În sălile de educație de sprijin, educația individuală este planificată, având în vedere programul de
educație individualizat pentru a obține beneficiul maxim. Camerele de educație, de asistență pot fi
organizate în funcție de petițiile părinților elevilor SEN.
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Republica Macedonia este un stat democratic și social în care toată lumea este egală în fața legii,
în care una dintre valorile fundamentale ale ordinii constituționale a țării este respectarea principiilor
democratice și drepturilor omului. Țara a ratificat, de asemenea, Convenția europeană privind protecția
drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale Consiliului Europei (CEDO-1950) și Protocolul nr.
12 la Convenția Europeană privind protecția drepturilor omului și libertățile fundamentale .
În dispozițiile sale de bază, prezenta convenție prevede că beneficiul drepturilor și libertăților
stabilite înaintea convenției vor fi asigurate fără discriminare pe niciun motiv precum sexul, rasa, culoarea,
originea națională sau socială, opinia politică sau religioasă, proprietatea și statutul social. Protocolul
prevede o interdicție generală a discriminării și consolidează și extinde nediscriminarea existentă,
dispoziție cuprinsă la articolul 14 din Convenția Europeană privind protecția drepturilor omului și
libertăților fundamentale.
Respectând conceptul de incluziune în educație, Republica Macedonia se străduiește ca
majoritatea copiilor cu nevoi speciale să fie incluși în instituțiile preșcolare și în școlile obișnuite, care
ajustează punerea în aplicare a programului cu planuri educaționale speciale și oferă ajutor suplimentar de
la educatori specializați și alți experți educaționali (pedagogi, psihologi și asistenți sociali).
Biroul pentru Dezvoltarea Educației, sub jurisdicția Ministerului Educației și Științei, prevede
crearea de planuri și programe educaționale pentru învățământul preșcolar, elementar, secundar,
specializat pentru copiii cu nevoi speciale. Acestea sunt oferite public pe web site-ul acestei instituții.
Biroul pentru Dezvoltarea Educației are, de asemenea, obligația de a colecta și analiza informații și date
privind învățământul preșcolar, elementar, secundar, educație specializată, educația adulților și educație
pentru copiii cu nevoi speciale care contribuie la dezvoltarea educației țării.
Definiția grupurilor țintă
Conform Legii privind protecția socială a Republicii Macedonia persoanele cu nevoi speciale
sunt descrise în următoarele categorii:
1. Persoanele cu deficiențe de vedere;
2. Persoanele cu deficiențe de auz;
3. Persoanele cu dizabilități în voce, vorbire și limbaj;
4. Persoanele cu dizabilități fizice;
5. Persoanele cu dizabilități intelectuale (ușoare, moderate, severe și profunde);
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7. Persoanele cu boli cronice
8. Persoanele cu dizabilități severe (persoane cu dizabilități combinate în curs de dezvoltare).
Educația preșcolară mainstream cuprinde următoarele categorii de copii cu nevoi speciale:


copii cu dizabilități vizuale;



copii cu dizabilități auditive;



copii cu dizabilități intelectuale;



copii cu dizabilități fizice;



copii bolnavi cronici;



copii cu tulburări din spectrul autist;

În educația primară, copiii cu nevoi speciale își pot obține educația în școli elementare speciale, în
școlile obișnuite din cadrul departamentelor speciale sau în școlile obișnuite în cadrul unor clase obișnuite.
În cadrul lor sunt cuprinse următoarele categorii de copii cu nevoi speciale:


copii cu dizabilități vizuale;



copii cu dizabilități auditive;



copii cu dizabilități intelectuale;



copii cu tulburări din spectrul autist;



copii cu tulburări de comportament social.

Educația secundară pentru copiii cu nevoi speciale poate fi realizată în școlile secundare speciale
pentru:


copii cu dizabilități vizuale;



copii cu dizabilități auditive;



copii cu dizabilități intelectuale.

O estimare a stării psiho-fizice a copilului (definirea tipurilor și gradului de deficiențe și
dizabilități ale copiilor cu nevoi speciale) este realizată de instituții profesionale (instituțiile publice
medicale specializate). Nu este obligatoriu pentru părinți să includă acest raport medical în procesul de
înscriere în învățământ (instituții preșcolare sau școli), cu excepția instituțiilor de învățământ special
(școli speciale elementare sau secundare).
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Măsuri de sprijin specifice
Conform Legilor educației primare și Legii educației secundare școlile trebuie să se asigure că
elevii cu nevoi speciale au condiții adecvate pentru educație – ajustează organizarea și modul de
implementare a programului și oferă asistență suplimentară pentru experți.
Pe lângă legile în vigoare, în 2010, Guvernul a adoptat strategia națională pentru standardizarea
drepturilor persoanelor cu dizabilități și deficiențe. Strategia prevede realizarea a șapte măsuri specifice
legate de nevoile educaționale și cerințele acestui grup țintă:
 Dezvoltarea de programe pentru includerea copiilor cu nevoi speciale în sistemul de învățământ,
inclusiv învățământul preșcolar;
 Aplicarea și îmbunătățirea prevederilor legislației în vigoare care definesc domeniul discriminării
în procesul educațional pe toate nivelurile educației;
 Muncă individualizată cu copiii prin angajarea unor educatori specializați, de asemenea, în școli
normale, pe lângă școlile de educație specială;
 Orientarea elevilor SEN în funcție de nevoile și preferințele lor;
 Oferirea gradului de învățământ care va permite transferul vertical pe nivelurile de învățământ;
 Dezvoltarea de programe motivaționale pentru părinți care vor contribui la conștientizarea
abordării educației incluzive;
 Furnizarea de instruire pentru personalul didactic, directorii școlilor și colaboratorii profesioniști
din cadrul școlii în vederea implementării educației incluzive.
Realizarea acestor măsuri și activități este responsabilitatea Ministerului Educației și Științei și a
autorităților educaționale locale.

Programe individualizate
În colaborare cu părinții, instituțiile preșcolare și școlile alcătuiesc un program individualizat
pentru fiecare copil cu nevoi speciale, specificând formele de muncă, metodele de asistență fizică,
transferul între programe și ajustările necesare în organizarea, testarea și evaluarea cunoștințelor,
progresarea prin program și organizarea timpului de predare.
Asistență suplimentară pentru experți
Scopul asistenței suplimentare a experților (de obicei educator specializat) este de a depăși
dizabilitățile, deficiențele și, în școli, să ofere asistență didactică. Măsura de asistența suplimentară a
experților depinde dacă copilul este înscris la o instituție preșcolară, la o școala elementară sau gimnazială
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și, de asemenea, cu privire la dizabilitățile și nevoile copilului.
Asistența suplimentară este realizată de profesioniști de diferite discipline, în conformitate cu
diferite tipuri de dizabilități (educatori specializați și reabilitatori, asistenți sociali, pedagogi, psihologi,
kinetoterapeuti). Asistența didactică este realizată de profesori care au dobândit cunoștințe profesionale
suplimentare.
Număr redus de copii într-un departament
Într-o clasă sau grup cu un copil cu nevoi speciale, există mai puțini copii, așa cum sunt prescrise
normele pentru gruparea copiilor în clase. Decizia este prevăzută în Legile pentru învățământ primar și
secundar în Republica Macedonia.
Progresul mai rapid al copiilor talentați și dotați
Elevii care obțin rezultate peste medie - fără pregătire suplimentară - pot progresa mai repede până
la un grad superior. Astfel, pot finaliza educația primară mai devreme decât în nouă ani, cu recomandarea
Consiliului Școlar. Elevii de gimnaziu pot completa cerințele programului în mai puțin timp ca restul
elevilor.
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Portugalia a fost apreciată de Comitetul UNCRPD pentru adoptarea Decretului de lege nr. 3/2008,
modificat prin Legea nr. 12/2008 din 12 mai 2008, care are ca scop asigurarea punerii în aplicare a
dreptului la educația incluzivă pentru persoanele cu nevoi educaționale speciale. Ca rezultat al acestei
reglementări, în 2015, 98% dintre elevii cu dizabilități din Portugalia au frecventat şcoli obişnuite.
În Portugalia nu există şcoli publice de învățământ special şi nici şcoli gimnaziale speciale
(private sau publice). Decretul mai sus menționat enumeră sprijinul specializat care trebuie
acordat în învățământul preşcolar, primar şi gimnazial, în sectoarele public, privat şi cooperativ
din Portugalia. În parteneriat cu ministerul Educației, Înalta Comisie pentru migrație, Institutul Public
(ACm, I.P.) s-a angajat să promoveze principalele principii ale educației interculturale, integrarea şi
succesul educațional al tuturor copiilor şi tinerilor, de la învățământul preşcolar la cel gimnazial secundar
şi educația pentru o cetățenie națională, europeană şi internațională care încurajează diversitatea şi asigură
toleranța şi respectul pentru toate culturile, limbile şi tradițiile religioase. Mai multe inițiative care combat
stereotipurile şi prejudecățile rasiale au fost puse în aplicare sub forma unor campanii, proiecte, cursuri de
formare şi sesiuni de conştientizare.
Începând cu anul 2012, Ștampila Școlară Interculturală distinge şi recunoaşte public
şcolile care implementează strategii şi acțiuni pentru promovarea interculturalității, a şanselor
egale şi a succesului academic al tuturor studenților. În acelaşi timp, aceasta identifică şcolile
care apreciază diversitatea drept o oportunitate şi o sursă de învățare pentru toți. Procesul de aplicare
pentru obținerea Ştampilei oferă şcolilor posibilitatea de a-şi evalua practicile privind educația
interculturală. Evaluarea cuprinde practici cum ar fi: procedurile aplicate privind comportamentele
discriminatorii, existența unui sistem de diagnostic şi monitorizare a diversității culturale şi
lingvistice în şcoală şi a legăturii dintre acesta şi succesul academic al elevilor, practicile de
primire a noilor elevi, în special în ceea ce priveşte elevii de diferite naționalități sau etnii, valoarea
diversității lingvistice şi contextul cultural al acesteia, ca instrument de învățare, metodele
pedagogice utilizate de profesori şi gândirea critică a programei de învățământ, pregătirea cadrelor
didactice în domeniul educației interculturale, participarea elevilor la dezvoltarea şi luarea
deciziilor în ceea ce priveşte inițiativele şcolare, precum şi în procesul de învățare, precum şi în strategiile
de implicare a familiilor şi a comunității mai extinse în viața şcolară. Şcolile pot primi diferite niveluri ale
Ştampilei (nivel I, II sau III), în conformitate cu consecvența propriilor practici.
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Rețeaua de Școli Interculturale este un program promovat de ACm, I.P., Direcția Generală
Educație şi Fundația Aga Khan, care sprijină dezvoltarea capacităților şcolilor şi schimbul de bune
practici în domeniul educației interculturale.
Rețeaua este formată din şcoli angajate în promovarea primirii, integrării şi succesului educațional
al tuturor copiilor şi tinerilor, indiferent de originea culturală sau națională a acestora, precum şi
promovarea unei culturi şi practici de deschidere spre diferențe şi stabilirea de interacțiuni pozitive între
elevi şi alți membri ai comunității educaționale care provin din culturi diferite. Participarea la Rețea
implică necesitatea:
•

integrării practicilor de educație interculturală în Şcoala de Proiect Educațional şi a

Planului anual de activități în următoarele domenii: cultura şcolii, programul de
învățământ (conținutul, resursele şi didactica) şi implicarea comunității;
•

oferirii de sesiuni de formare interculturală diferiților actori ai comunității educaționale;

•

participării la activități de îndrumare, supraveghere şi monitorizare şi;

•

împărtăşirii practicilor şi resurselor folosind o platformă de colaborare.

În 2018, Rețeaua cuprinde aproximativ 120 de şcoli.
Kitul de Educație Interculturală este un pachet de 40 de publicații, manuale, cărți,
DVD-uri, broşuri, postere şi studii care sunt disponibile, la cerere şi online, pentru şcoli şi alte organizații
sau profesionişti. Aceste resurse acoperă o gamă largă de subiecte, cum ar fi diversitatea culturală
şi religioasă, învățarea şi medierea interculturală, rasismul, refugiații, comunitățile de romi, migrațiile şi
drepturile omului. Acestea sunt instrumente importante pentru profesorii şi profesioniştii din
domeniul educației care lucrează cu copii şi tineri în cadrul şcolilor.
În 2016, Înaltul Comisariat pentru migrație, împreună cu Comisia pentru Egalitate şi Combatere a
Discriminării Rasiale, a promovat, de asemenea, o campanie națională care vizează copiii între 3 şi 5 ani
în sistemul preşcolar. Conceptul acestei campanii a fost de a aduna într-o cutie cu instrumente un set de
6 creioane colorate cu diferite tonuri de piele, precum şi o carte cu povestea Culorile orașului
cenușiu (“As cores da cidade cinzenta”). Această campanie a invitat copiii să coloreze cartea şi
să asculte şi să reflecteze la mesajul principal al povestirii: un oraş care primeşte noi cetățeni
care aduc cu ei noi culori, noi idei şi perspective. Toate şcolile publice portugheze, peste 3.500, cu elevi
până la vârsta de 5 ani au primit creioanele şi cărțile, ajungând la 150.000 de copii. Rezultatul a fost
foarte pozitiv
În 2018, Înaltul Comisariat a promovat, de asemenea, un concurs național care a provocat copiii şi
tinerii să creeze lucrări referitoare la lupta împotriva discriminării. Până în prezent, au fost
depuse 500 de propuneri.
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Programul de opțiuni elaborat de Înalta Comisie pentru migrație promovează incluziunea
socială a copiilor şi tinerilor din contexte socio-economice vulnerabile, în special a descendenților
imigranților şi minorităților etnice. În acest Program, proiectele locale sunt concepute să răspundă
nevoilor specifice ale persoanelor vizate şi au un accent puternic în sprijinul şcolar pentru a spori succesul
academic.
O investiție semnificativă se face în vederea combaterii abandonului şcolar şi a obținerii succesului
academic. În prezent, în cea de-a şasea generație (2016-2018), Programul Alegeri sprijină 99 de
proiecte legate de educație şi formare profesională, cuprinzând diverse activități, cum ar fi
asistența pentru studiu, dezvoltarea programului de aptitudini sociale şi personale şi activități
educaționale non-formale pentru promovarea succeselor academice.
Programul Operațional pentru Promovarea Educației (OPRE), lansat în 2016, vizează
încurajarea şi promovarea accesului tinerilor romi la învățământul superior. Scopul său este
reducerea barierelor existente între aceste comunități şi sistemul educațional formal, precum şi
prevenirea abandonului şcolar timpuriu în acest ciclu de studii. În ultima sa ediție, OPRE a oferit 25 de
burse universitare, precum şi un program de consolidare a capacităților şi suport tehnic, conştientizare şi
mediere familială şi comunitară, precum şi sprijin şi îndrumare individuală pentru elevi.
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Copiii cu nevoi educaționale speciale în sistemul de învățământ polonez
Sistemul de educație polonez oferă educație ajustată pentru fiecare copil, adecvat vârstei și
nivelului de dezvoltare atins, precum și adaptarea conținutului, metodelor de predare și organizarea
muncii în ceea ce privește capacitățile psiho-fizice, împreună cu posibilitatea de a obține suport
psihologic și pedagogic și forme speciale de predare. În plus, sistemul prevede:
 o șansă de a primi educație în toate tipurile de școli de către copiii cu dizabilități, neajustați social
și cu risc de neadaptare socială, în funcție de nevoile și predispozițiile individuale de dezvoltare și
educație,
 îngrijirea tuturor elevilor cu dizabilități, permițând implementarea proceselor educaționale
individualizate, formulare, curriculum și revalidare.
Învățământul este obligatoriu până la vârsta de 18 ani. Învățământul obligatoriu începe în anul în
care copilul împlinește 6 ani - un an într-o grădiniță (5 ani din 2012). Sistemul de învățământ din Polonia
asigură intervenția timpurie pentru copiii cu dizabilități din momentul declarației de invaliditate până la
începutul școlii.
Există următoarele etape ale educației:
 educație preșcolară - pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani
 școala gimnazială inferioară - școala de opt ani, inclusiv două etape de învățământ
 școala gimnazială superioară - școală generală sau profesională; în școlile respective, elevii
participă pe parcursul a trei, patru sau cinci ani.
Finalizarea învățământului în școala înaltă și profesională este un certificat general de învățământ.
Școlile profesionale oferă examene profesionale.
Nevoile educaționale speciale. Copiii sau tinerii au nevoi educaționale speciale, dacă
oportunitățile lor de educație, dezvoltare și învățare sunt limitate într-o asemenea măsură încât nu pot
satisface cerințele educaționale la școlile obișnuite fără a primi asistență suplimentară pe întregul proces
educațional (de exemplu : din cauza dizabilității, dificultăți specifice de învățare, probleme emoționale
rezultate din traume).
În grupul de copii cu nevoi educaționale speciale sunt și în Polonia copii supradotați. Școala ar
trebui să recunoască abilitățile și să-și ajute talentele.
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Nevoile educaționale speciale se referă la:
 boală de lungă durată
 probleme de adaptare
 dificultăți specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie)
 tulburări de vorbire
 dificultăți emoționale și comportamentale induse de traume
 dificultăți de invățare.
Organizarea specială a educației și a metodelor de predare
În sistemul de educație polonez printre elevii cu nevoi educaționale speciale, distingem copiii care
necesită o organizare specială a metodelor de învățământ și de predare. Înseamnă că acești copii au nevoie
de un sprijin larg de specialitate în timpul educației, cu curriculum adaptat și condiții de învățare ajustate.
În cadrul acestui grup distingem copiii cu dizabilități astfel:


dizabilități fizice



persoane cu handicap intelectual



orb



deficiente de vedere



surd



deficiențe de auz



autism, inclusiv sindromul Asperger



cu deprecieri multiple



elevi cu funcționare socială anormală- tineretul neadecvat social

În Polonia există diferite tipuri de școli:
 școlile mainstream, care oferă educație incluzivă
 clase de integrare în școli obișnuite sau școli de integrare
 școli speciale și școli speciale rezidențiale pentru: nevăzători și deficienți de vedere și pentru
surzi și deficienți de auz, handicapați mintali, pentru persoane cu dizabilități fizice, pentru copiii
bolnavi (aceste școli sunt situate în spitale), centre pentru copiii și tinerii cu funcționare socială
anormală.
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Concepte cheie:
Management
Management
educațional
Managementul
educației inclusive
Școală incluzivă
Structuri/serviciu
de suport
Personal de suport

Finalități: Ca rezultat al studierii acestui capitol,
participanții:
•
vor achiziționa cunoștințe și își vor forma
competențe de orientare în nivelurile managementului
educației incluzive;
•
vor cunoaște și vor putea determina rolurile și
responsabilitățile fiecărui nivel de management al
educației incluzive;
•
vor avea competențe de corelare a conceptelor
teoretice privind educația incluzivă cu practica
educațională curentă, în special în aspecte de planificare
(strategică, operațională) a proceselor aferente
dezvoltării educației incluzive;
•
își vor forma atitudini și percepții corecte privind
educația incluzivă, necesitatea, importanța și beneficiile
acesteia. – față de incluziune.

2.1. Concepte de bază: management – management educațional –
managementul educației incluzive
Numit știință a lumii moderne, managementul este foarte sensibil la schimbările care au loc în
societăți și sisteme și cunoaște o evoluție fulminantă sub presiunea diferitor factori: creșterea ritmului de
inovare și nevoia de reacție rapidă la schimbare, complexitatea proceselor, relațiilor, avansarea
tehnologiilor etc.
Privit din perspectivă generală, managementul este parte integrantă și poate fi asociat cu orice
domeniu, presupunând organizarea și mobilizarea tuturor resurselor întrun sistem care să asigure
realizarea obiectivelor domeniului și calitatea proceselor. Managementul influențează, astfel, direcțiile de
activitate, prioritățile recunoscute și obiectivele de atins. Fiind considerat un aspect implicit al organizării
unui domeniu, managementul:
• se desfășoară într-un cadru organizațional structurat și cu roluri precise;
• este axat pe atingerea scopurilor și obiectivelor;
• se realizează prin efortul resurselor umane;
• utilizează/valorifică sisteme și proceduri pre-stabilite.
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Implicând analiză, planificare, implementare şi control, managementul se manifestă, cu diferită
intensitate, pe multiple planuri: al procesului decizional, al structurilor organizaționale, al comunicării
interne și externe etc. Cultura şi calitatea managementului influențează eficienţa proceselor, progresul și
performanța domeniului.
Ca și alte domenii de activitate, învățământul tinde să devină un sistem deschis, receptiv la
schimbare, capabil să corespundă standardelor de calitate impuse de cerințele timpului. Acest deziderat
poate fi realizat prin promovarea și asigurarea unui management calitativ la toate nivelurile: la nivel de
sistem, de unitate educațională și de individ (furnizor și receptor/beneficiar al educației).
În calitate de doctrină, managementul educațional se constituie dintr-o serie 2 de principii și
precepte legate, în primul rând, de actul educațional propriu-zis, desfășurat la clasă, principii și precepte
rezultate din idei și ideologii fundamentale ale psihologiei sociologiei și eticii.
Termenul ”management educațional” este cunoscut ca având diverse semnificații:
• Direcționarea sistemului și instituțiilor spre atingerea obiectivelor stabilite, prin realizarea unor
procese determinate;
• Grupul de oameni/specialiști care administrează domeniul învățământului ca sistem și ca unități
educaționale, care au autoritatea pentru a lua deciziile adecvate privind programele aplicate,
resursele umane, finanțele, echipamentele etc., care asigură funcționarea domeniului.
Managementul educațional se bazează pe trei caracteristici:
• abordarea globală a tuturor elementelor educaţiei şi a aplicaţiilor specifice funcţiei conducerii, la
diverse niveluri;
• valorificarea optimă a resurselor pedagogice ale sistemului educaţiei, prin funcţiile manageriale:
planificare – organizare, orientare metodologică, reglare – autoreglare;
• asigurarea evoluţiei inovatoare de perspectivă a sistemului la diferite niveluri de organizare.
Managementului educațional este important și necesar pentru că:
• asigură funcționarea efectivă și eficientă a domeniului;
• imprimă calitate proceselor din sector;
• contribuie la realizarea obiectivelor și atingerea finalităților educației;
• optimizează utilizarea resurselor;
• contribuie la instaurarea unor relații interpersonale pozitive și la motivarea personalului etc.
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Numeroasele studii și cercetări la nivel mondial dovedesc că, prin finalitățile și procesele
promovate, managementul constituie un element fundamental și indispensabil organizării și funcționării
sistemelor, organizațiilor și chiar indivizilor. Rolul managementului este de a genera sistemul de
organizare a unor procese în scopul ridicării/asigurării eficienței acestora.
Dezvoltarea educației incluzive nu face excepție de la această constatare: și în contextul educației
inclusive, managementul vizează sistemul, instituțiile și indivizii, precum și toate resursele implicate:
umane, informaționale, materiale, financiare, de timp. Fiind un proces complex care se derulează pe toată
verticala sistemului educațional, EI necesită mecanisme clare de planificare, organizare, coordonare,
orientare, îndrumare metodologică, reglare/autoreglare și colaborare, care țin de domeniul
managementului. Managementul educației incluzive presupune adaptarea principiilor și metodologiilor
proprii managementului general și subordonarea acestora principiilor și obiectivelor educației incluzive,
realizate la diferite niveluri.

2.2. Niveluri de management în educația incluzivă. Instituții/
structuri/servicii cu atribuții și responsabilități în implementarea
educației incluzive
Trecerea în revistă a diferitor teorii și concepte privind educația incluzivă și a conceptelor conexe
denotă complexitatea fenomenului și procesului incluziunii, abordarea sistemică și trans-sistemică a
cărora este impusă de însăși esența acestora.
Principiile Educației incluzive deduse din politicile naționale și internaționale în domeniu:
• principiul drepturilor egale în domeniul educaţiei;
• principiul egalizării şanselor;
• principiul interesului superior al copilului;
• principiul nondiscriminării, toleranţei şi valorificării tuturor diferenţelor;
• principiul intervenţiei timpurii;
• principiul individualizării procesului de educaţie şi dezvoltării la maximum a potenţialului fiecărui
copil;
• principiul asigurării serviciilor de sprijin;
• principiul flexibilităţii în activitatea didactică;
• principiul designului universal care permite crearea unui mediu accesibil tuturor; • principiul
managementului educaţional participativ;
• principiul cooperării şi parteneriatului social.
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Fiecare din principiile menționate fundamentează liniile directorii de acțiune și obiectivele stabilite
în funcție de nivelul de management la care sunt abordate procesele educației incluzive (strategic,
operațional/tactic) și de orizontul de timp alocat realizării lor (pe termen scurt, mediu și lung). Stabilirea
celor mai potrivite obiective drept ținte dezirabile se face după studii și analize care furnizează informația
necesară pentru proiectarea acestora.
La nivel strategic, obiectivele se vor referi la crearea, dezvoltarea, asigurarea sustenabilității
sistemelor/instituțiilor/proceselor. Exemple de obiective strategice:

• Asigurarea dreptului la educație pentru toți copiii.
• Asigurarea educației de calitate pentru copiii cu CES.
• Crearea sistemului de structuri și servicii de educație incluzivă.
• Dezvoltarea parteneriatelor socio-educaționale în procesul incluziunii copiilor cu CES.
• Sensibilizarea și mobilizarea comunitară în promovarea educației incluzive.
Obiectivele operaționale, cunoscute și ca obiective tactice, sunt sarcini pe termen scurt, care
asigură realizarea obiectivelor strategice. Spre deosebire de țintele strategice, obiectivele operaționale
trebuie să indice direcțiile concrete de acțiune și să reflecte rezultatele așteptate. În plus, obiectivele
operaționale trebuie să fie bine definite, concentrate pe obiect, clar formulate astfel încât toți cei implicați
să înțeleagă ce sarcini le revin pentru realizarea obiectivelor. Exemple de obiective operaționale/tactice:
• Evaluarea și identificarea, referirea copiilor cu CES.
• Asigurarea relevanței planificărilor instituționale, ale structurilor, specialiștilor (semestriale,
trimestriale, săptămânale, zilnice, per copil etc.).
• Consolidarea capacităților specialiștilor în abordarea CES ale copiilor (posibil cu concretizare:
dezadaptare, dificultăți de învățare tulburări de comunicare etc.).
• Implicarea părinților în elaborarea și realizarea PIP.
• Organizarea Săptămânii/Zilei Educației Incluzive etc.
Obiectivele tactice se transpun în activități concrete, realizarea cărora contribuie la atingerea
obiectivelor. Este vorba despre procesele educației incluzive, care asigură operaționalizarea filozofiei
incluziunii în practică educațională curentă.
Procesele pot fi grupate, convențional, în două mari categorii:
1. cele care țin de resetarea sistemului prin prisma noilor abordări educaționale: reconsiderarea
rolului și atribuțiilor instituțiilor/structurilor și specialiștilor, crearea structurilor/serviciilor și
funcțiilor noi, promovarea drepturilor, sensibilizare, formarea atitudinilor, cooperare etc.;
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2. cele care se referă la organizarea efectivă a incluziunii: școlarizare, adaptare, organizarea
asistenței și suportului, formare competențe, evaluare, certificare etc.Un element important al
managementului educației incluzive sunt resursele, având, în acest context, semnificația totalității
surselor și mijloacelor antrenate în dezvoltarea educației incluzive. Fără a fi exhaustivi, prezentăm
doar câteva din tipurile de resurse:
Informative: politici, legislație, metodologii, instrucțiuni, studii, cercetări, literatură etc.;
Informaționale: site-uri, webinare, platforme cu informații electronice, pe diverse categorii;
Umane: specialiștii angajați în implementarea educației incluzve și competențele lor;
Financiare: bugete alocate pentru realizarea proceselor;
Materiale: infrastructură, echipamente etc.
Esența designului managementului educației inclusive o constituie interconexiunea între principii,
obiective, procese, și resurse astfel încât acestea să aibă impact asupra beneficiarilor educației incluzive.
În acest context, se vor lua în considerare beneficiarii direcți și cei indirecți. În mod firesc și evident,
beneficiarii direcți ai educației incluzive sunt copiii. Deși teoretic educația incluzivă vizează toți copiii,
tinerii și chiar adulții, Programul de dezvoltare a educației incluzive expune o listă concretă a
beneficiarilor direcți:
 copiii orfani, abandonaţi, lipsiţi de îngrijire părintească;
 copiii din familiile defavorizate;
 copiii instituţionalizaţi;
 copiii cu dizabilităţi, cu dificultăţi de învăţare şi comunicare;
 copiii cu tulburări psihice, devieri de comportament sau emoţionale, alte stări patologice;
 copiii minorităţilor naţionale, grupurilor religioase sau lingvistice;
 copiii refugiaţilor sau copiii persoanelor intern deplasate;
 alte categorii de copii, tineri şi adulţi care, din diferite motive, sunt marginalizaţi sau excluşi
în procesul accederii şi realizării unui program de educaţie.
În calitate de beneficiari indirecți, Programul menționează, în primul rând, familiile/părinții
copiilor, dar și cadrele didactice, specialiștii din domeniile conexe, autoritățile de toate nivelurile,
comunitățile și societatea ca întreg.
Educația incluzivă se dezvoltă într-un cadru managerial, structurat pe niveluri, în care se regăsesc
autoritățile, instituțiile, structurile și serviciile cu atribuții în domeniu, precum și specialiștii-parte a
acestor entități. Privit din această perspectivă, managementul educației incluzive este determinant pentru
organizarea instituțională și pentru organizarea activității angajaților.
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Fiecare subiect (entități și specialiști) trebuie să aibă o viziune clară asupra locului și rolului său în
dezvoltarea și promovarea educației incluzive și asupra poziției sale în raport cu alți actanți în procesele
educației incluzive. Atribuțiile fiecărui nivel de management reies din legislația care reglementează
domeniul/domeniile și se rezumă, în principal, la următoarele:
1. La nivel central:


Elaborarea și promovarea politicilor educației incluzive;



Asigurarea cadrului normativ și metodologic pentru dezvoltarea educației incluzive;



Realizarea proiectelor de cercetare în domeniu;



Crearea și asigurarea funcționalității sistemului de formare inițială și continuă în domeniul
educației incluzive;



Asigurarea financiară a domeniului;



Monitorizarea și evaluarea proceselor la nivel național în scopul asigurării calității acestora.

2. La nivel local regional:
 Implementarea politicilor de stat și asigurarea respectării actelor legislative în domeniu;
 Identificarea, evaluarea și evidența copiilor cu CES și/sau dizabilități;
 Asigurarea școlarizării tuturor copiilor cu vârsta cuprinsă între 6(7) – 18 ani, inclusiv a
celor cu CES și/sau dizabilități. Evidența copiilor;
 Crearea sistemelor de suport multidisciplinar pentru copiii cu CES: structuri, servicii,
funcții;
 Planificarea și alocarea întemeiată a resurselor financiare pentru susținerea dezvoltării
educației incluzive;
 Asigurarea dezvoltării profesionale continue și a creșterii competențelor personalului din
învățământ pentru lucrul cu copiii cu CES;
 Monitorizarea și evaluarea proceselor la nivel raional/municipal în scopul asigurării
calității acestora.
3. La nivel local comunitar:
 Aplicarea și asigurarea respectării prevederilor legislației în vigoare în ceea ce privește
dreptul și accesul la educație al tuturor copiilor din teritoriul administrat;
 Contribuția la asigurarea, în comun cu părinții, a școlarizării copiilor, inclusiv a celor cu
CES și/sau dizabilități;
 Crearea și finanțarea serviciilor în instituțiile al căror fondator este autoritatea locală;
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 Asigurarea protecției sociale a copiilor în situație de dificultate și abordării intersectoriale
a cazurilor;
 Responsabilizarea părinților pentru școlarizarea copiilor și asigurarea educației/ dezvoltării
lor;
 Sensibilizarea și mobilizarea comunitară privind drepturile copiilor, inclusiv dreptul la
educație.
4. La nivel local, instituțional
 Dezvoltarea instituțională, a culturii, politicilor și practicilor incluzive;
 Crearea și asigurarea funcționării calitative a structurilor și serviciilor educației
incluzive/de suport;
 Organizarea procesului educațional din perspectivă incluzivă, centrat pe cel ce învăță, cu
accent pe diferențiere și individualizare;
 Asigurarea mediului educațional incluziv, accesibil și prietenos copiilor;
 Crearea grupurilor de promotori ai incluziunii din copii, cadre didactice, părinți;
 Diseminarea și promovarea bunelor practici, a experiențelor pozitive.
În aceeași ordine de idei, tot mai insistent se vorbește despre rolul școlii în dezvoltarea și
asigurarea coeziunii sociale, aceasta fiind considerată cel mai bine poziționată în centrul proceselor
respective. În mod special, se accentuează rolul școlii în dezvoltarea gândirii critice a copiilor/tinerilor și
promovarea unui etos incluziv general, care favorizează coeziunea. Pornind de la aceste idei de bază,
fiecare școală își va proiecta propriile politici de parteneriat, le va consulta cu partenerii și va identifica
cele mai adecvate forme, modalități, căi de realizare a lor.
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2.3. Managementul instituției
perspectiva educaţiei incluzive

de

învățământ

general

din

Prin însăși esența sa, educația și școala de toate gradele ca furnizor de educație dintotdeauna este
în căutarea celor mai eficiente modalități de promovare a echității și de creștere a performanței școlare a
tuturor copiilor. Pornind de la această premisă, școala a constatat, la anumite perioade de timp, că
modelele de segregare a copiilor după diferite criterii (gen, rasă, limbă, abilități/ dizabilități,) reduc din
calitatea învățării și creează bariere în acceptarea și formarea percepției diversității și a relațiilor efective
între diferiți copii.
Pe parcursul evoluției școlii, savanții, experții, directorii, învățătorii inovatori au dezaprobat
segregarea și școlile au renunțat la vechile principii și abordări, devenind, treptat, comune pentru fete și
băieți, pentru copii de diferite rase, vorbind diferite limbi, pentru copii cu diferite abilități. În ultimele
decenii, acestei abordări s-au alăturat și decidenții politici și cei din domeniul educației, accentul fiind
pus pe promovarea incluziunii drept cea mai corectă și echitabilă abordare a școlii moderne. Este vorba
despre abordarea potrivit căreia în școală sunt valorificate diferențele, iar copiii, indiferent de
particularitățile lor individuale, învață împreună.
Declarația de la Salamanca statuează că ”…școlile trebuie să includă toți copiii, indiferent de
condițiile fizice, intelectuale, sociale, emoționale, lingvistice sau de altă natură ale acestora. Școlile
trebuie să includă, în egală măsură, copiii cu dizabilități și pe cei supradotați, copiii străzii și pe cei
încadrați în muncă, copiii aparținând populațiilor care locuiesc în zone greu accesibile sau ducând o viață
nomadă, copiii aparținând minorităților lingvistice, etnice sau marginalizate”.
În Declarație se mai menționează că școlile incluzive sunt cele mai utile mijloace de combatere a
discriminării, creând comunități primitoare, construind o societate incluzivă și oferind educație pentru
toți. Anume școlile furnizează o educație utilă pentru majoritatea copiilor, cresc eficiența și, în ultimă
instanță, rentabilitatea întregului sistem educational.
Principiile de bază care guvernează organizarea instituțională și funcționarea școlii incluzive se
referă la următoarele:
1. Întreaga comunitate școlară împărtășește principiile și valorile incluziunii. La nivel de instituție
de învățământ există un consens general privind dreptul și asigurarea accesului tuturor copiilor la
educație. Școala își asumă angajamentul pentru incluziunea/dezvoltarea copiilor cu CES și pentru
realizarea unui proces educațional de calitate, incluziv și centrat pe potențialul și necesitățile copiilor.
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2. Școala acceptă și valorifică diversitatea umană. Copiii cu CES au diferite abilități, particularități,
stiluri și necesități în învățare, luate în considerare de către instituția de învățământ, care proiectează și
realizează procesul educațional ținând seama de diversitatea copiilor.
3. Școala își asumă angajamentul pentru a sprijini toți copiii. Școlile de toate nivelurile au
responsabilitatea de a integra în politicile și practicile instituționale principiile incluziunii. Prioritățile
fiecărei instituții vor fi stabilite în rezultatul analizei situației concrete a fiecărui copil și a instituției, în
general. Politicile și practicile instituționale nu vor fi rigide și prescriptive, vor admite flexibilitate și
adaptare continuă la necesitățile copiilor. Școlile se angajează în procese de (auto)evaluare pentru
măsurarea gradului de incluziune.
4. Educația incluzivă este încorporată în toate tipurile de planificări realizate la nivelul școlii.
Principiile educației incluzive vor fi reflectate în documentele de dezvoltare instituțională (strategică și
operațională), în planurile subdiviziunilor structurale, ale serviciilor de suport, ale angajaților.
Administrația școlii realizează periodic analiza implementării planurilor, identifică noi priorități și replanifică activitatea. Astfel, dezvoltarea educația incluzivă devine un proces continuu și dinamic: nu
există un punct până la care se realizează incluziunea, există abordarea generală care ghidează
permanent toate procesele școlare.
5. Școala promovează educația incluzivă și beneficiile acesteia. Instituția de învățământ ca entitate și
toți subiecții ei sunt adepții filozofiei incluziunii și, pe lângă faptul că o implementează în toate
procesele instituționale, promovează valorile incluziunii la nivel de comunitate. Se organizează
evenimente extra-școală cu implicarea membrilor comunității, sunt diseminate bune practici și
experiențe pozitive.
Sinteza literaturii de specialitate în domeniu, permite evidențierea următoarelor elemente-cheie
pentru edificarea unei școli incluzive:
Includerea tuturor copiilor în medii comune de învățare
Școala își asumă angajamentul să creeze condiții pentru ca fiecare copil să fie binevenit, iar
personalul va lucra pentru a promova un învățământ incluziv, cu clase în care învață grupuri eterogene de
copii care comunică, relaționează, se joacă împreună.
Pentru ca acest lucru să se întâmple și să devină o parte din cultura școlii, toți subiecții școlari
trebuie să se angajeze în realizarea dezideratului respectiv, să articuleze clar și fără echivoc adeziunea la
principiile incluziunii și să apere valorile incluziunii. Pentru majoritatea școlilor aceasta va însemna o
schimbare radicală, care presupune re-setarea misiunii, viziunii, valorilor, obiectivelor și proceselor.
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Instruirea autentică, pe diferite niveluri, pentru elevi cu diferite abilități
Școlile sunt, de obicei, structurate pe niveluri de clase (acestea, de regulă, corespunzătoare
vârstei), învățarea efectuându-se pe programe/materiale standardizate, ca și cum, apriori, toți copiii dintro anumită clasă ar fi la fel, la același nivel de dezvoltare. Realitatea, totuși, este de așa natură că chiar și
în cea mai incluzivă clasă sunt copii cu diferite abilități, necesități, interese. De aceea, în școala incluzivă
proiectarea și furnizarea învățării se face pentru diferite niveluri, cu luarea în considerare a diversității
celor ce învață.
Ideea nu este de a”simplifica” materia de studiu, dar de a o adapta la potențialul și necesitățile
copiilor, prin:
 proiectarea didactică pe mai multe niveluri;
 țintirea zonei proxime de dezvoltare;
 acordarea suportului și ”construcția” itinerarului pentru nivelurile următoare de învățare;
 utilizarea strategiilor didactice autentice, implicând copiii în procesul educațional efectiv, prin
intermediul activităților care se referă la viața lor acasă și în comunitate și care îi conectează la
lumea reală;
 angajarea în proces a inteligențelor multiple și a diferitor stiluri de învățare ale copiilor, creând
trasee și modalități de învățare cât mai diferite;
 implicarea copiilor în activități în perechi, în grup, colaborative, astfel ca aceștia să învețe cât mai
mult unii de la alții.
Școlile în care învățătorii predau în acest fel au puțini (sau deloc) copii ale căror necesități nu vor
fi îndeplinite. Pentru cazurile în care strategiile de mai sus nu funcționează destul de eficient sunt
recomandate adaptările/modificările de curriculum și identificarea formelor de lucru care funcționează
pentru copilul concret. Strategiile folosite pentru instruirea unui copil și dovedite a fi eficiente sunt,
ulterior, incorporate în strategiile generale de predare.
Edificarea comunității școlare și satisfacerea necesităților copiilor cu comportament provocator
Pentru reușită și performanță școlară este necesar să se asigure un mediu prietenos, sigur, astfel
încât copiii să fie predispuși învățării. Din aceste considerente, construirea comunității școlare este un
factor critic, de o importanță crucială în educația incluzivă.
Aceasta implică mai multe dimensiuni:
• Relații colaborative, respectuoase, de sprijin între personalul școlii, părinți, comunitate.
• Relații strânse între copii, astfel încât ei să se cunoască și să se susțină unii pe alții.
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Pot fi aplicate diferite forme de sprijin: parteneri de la egal la egal, cercurile de suport, pacificatorii,
ședințele la clasă etc.
• Oferirea copiilor a dreptului de alegere și pregătirea lor pentru asumarea responsabilității. Copiii se
simt mai siguri, au alegere, nu se simt constrânși.
În școala incluzivă copiii trebuie să se simtă nu ”controlați”, ci ajutați să înțeleagă consecințele
comportamentului provocator, iar personalul trebuie să însușească ideea că un astfel de comportament
este, de fapt, modul de a comunica al copilului și că acesta are nevoie de ajutor. Personalul va fi pregătit,
format pentru punerea în aplicare a unor strategii alternative, pentru a putea comunica cu copilul și pentru
a-l putea ajuta.
Acordarea de suport personalului
Sprijinirea cadrelor didactice în lucrul cu copiii cu diferite niveluri de dezvoltare, abilități și
necesități este extrem de importantă, în special din perspectiva promovării culturii incluzive în școală.
Abordarea tradițională, când predarea se făcea la/de la același nivel, nu funcționează în școala incluzivă
și proiectarea și predarea didactică structurată pe mai multe niveluri urmează a fi inoculată în practica
educațională curentă.
De asemenea, școala incluzivă trebuie să recruteze/încadreze, alături de cadrele didactice de
predare, și alți specialiști: cadre didactice de sprijin, psihopedagogi, psihologi, logopezi, asistenți sociali,
terapeuți ocupaționali ș. a. Toți acești angajați colaborează între ei, se sprijină reciproc și își coordonează
demersurile/ intervențiile pentru a răspunde necesităților tuturor copiilor.
Colaborarea cu părinții
Părinții copiilor cu CES trec, în mod obișnuit, prin multe dificultăți cu copiii lor. În școala
tradițională ei primesc, de regulă, feedback foarte negativ, copiii fiind etichetați și marginalizați până la
izolare și chiar excludere și plasare în școli separate/speciale.
În școala incluzivă, aceste situații sunt valorificate și utilizate în scopul consolidării relației
școală-familie/părinți. Părinții devin parteneri școlii în furnizarea unei educații incluzive de calitate
pentru copilul lor, dar și pentru alți copii din școală.
Procesul de luare a deciziilor: leadership, democrație, împuternicire
Pornind de la faptul că trăim într-o lume cu puternice tendințe de segregare și excludere, nu este
surprinzător faptul că edificarea școlii incluzive poate fi (și este!) o sarcină deosebit de dificilă. Esențiale
în aceste proces sunt următoarele trei elemente care trebuie să fundamenteze procesul de luare a
deciziilor în școală:
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•

Leadership. Primordial în edificarea școlii incluzive este interesul superior al copilului. Acest

principiu guvernează organizarea instituțională, funcționarea școlii, procesul educațional și toate
procesele aferente. În mod evident, școala incluzivă nu își neglijează angajații (se preocupă de
dezvoltarea profesională, de motivare și alte aspecte), însă toate lucrurile sunt determinate de viziunea
comună privind copiii.
•

Democrație. Deși copiii primează, școala incluzivă creează condiții pentru ca toți subiecții

educaționali – personalul, copiii, părinții să aibă un cuvânt de spus și să participe la crearea culturii
incluzive.
•

Împuternicire. În mod similar, toți subiecții trebuie să fie împuterniciți și să contribuie la

realizarea viziunii comune privind construirea școlii incluzive reale. În special, este important să fie
încurajați copiii pentru a participa la procesul de luare a deciziilor, pentru a-și anunța viziunile și
promova drepturile (a se vedea sub-compartimentul Participarea copiilor).
Elementele-cheie pentru crearea unei școli incluzive pot fi detaliate în multe alte aspecte și lista de
elemente poate fi continuată. Aspectele enumerate contribuie la transferul principiilor educației incluzive
în practica școlară și la dezvoltarea incluziunii ca filozofie instituțională și proces educațional. Trecerea
de la teorie la practică trebuie să se facă, în primul rând, prin reconsiderarea abordărilor și
identificarea/stabilirea/instaurarea parametrilor care definesc instituția incluzivă.
Baza dezvoltării instituționale, inclusiv a dezvoltării educației incluzive în școala generală, o
constituie planificarea strategică. Planurile/strategiile de dezvoltare instituțională definesc politica școlii
în domeniul educației incluzive, conțin prevederi referitoare la promovarea educației incluzive în
instituția de învățământ și în afara acesteia; creează/asigură condiții pentru incluziunea tuturor copiilor
(prin crearea structurilor instituționale și serviciilor de suport, instituirea posturilor de personal de suport
etc.
Promovarea educației incluzive presupune și reconsiderarea principiilor de organizare a
conținutului activității structurilor organizaționale, consultative și administrative ale școlii. Fiecare dintre
acestea își asumă roluri și responsabilități noi, iar demersurile lor sunt coordonate la toate etapele.
Participarea copiilor în școala incluzivă În calitate de organ consultativ care se instituie și
activează în școala generală, Consiliul elevilor este abilitat cu dreptul de participa în toate procesele
instituționale. Participarea copiilor implică încurajarea și sprijinirea lor pentru a-și face cunoscut punctul
de vedere pe problemele care îi afectează.
Participarea copiilor trebuie să fie autentică și semnificativă. Este recomandabil ca procesul să
înceapă printre înșiși copiii – în acest fel le va fi mai ușor să se exprime în propriile realități în termenii
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lor, în anunțarea propriilor preocupări și formularea propriilor aspirații. Această viziune reclamă o
schimbare radicală în gândirea și comportamentul adulților: de la o abordare excluzivă la o abordare
incluzivă a copiilor și capacităților acestora. Problema este și mai sensibilă atunci când se referă la copiii
cu CES și/sau dizabilități – aceștia sunt, de regulă, percepuți ca obiect al participării, consumatori activi
şi dependenți de sistem (sisteme) şi de adulţi (părinţi, pedagogi, alţi specialişti). Noile abordări pledează
pentru transformarea copiilor în subiect activ al participării, partener al adulţilor şi persoană responsabilă
pentru acţiunile sale.
Participarea are numeroase beneficii asupra dezvoltării copiilor, precum și asupra altor aspecte:
 Copiii devin mai pregătiți pentru viață și pentru asumarea rolurilor de membru plenar al societății.
 Fiind consultați/ascultați pe subiecte care îi vizează, copiii contribuie la crearea unor politici și
practici mai calitative și mai relevante pentru cei cărora se adresează.
 Copiii articulează problemele cu care se confruntă și înaintează soluții pentru acestea.
 Copiii devin mai potentați: își extind sfera de cunoaștere, achiziționează noi abilități (de
comunicare, de cercetare și analiză etc.).
În școala incluzivă participarea copiilor face parte din elementele-cheie ale incluziunii. Copiii cu
CES (cu dificultăți de învățare, cu dizabilități, din familii vulnerabile), altădată neglijați și excluși, lipsiți
de inițiativă, motivație și acțiune, devin parte a tuturor proceselor.
Modalitățile de implicare a copiilor în procesul de luare a deciziilor la nivelul şcolii sunt foarte
variate. Doar câteva exemple:
1.

Acordarea de responsabilităţi, în clasă şi în şcoală, prin care copiii să contribuie la bunul mers

al vieţii şcolare, ca de exemplu: responsabil de activităţile extraşcolare, de revista clasei /şcolii, de site-ul
şcolii etc. Se recomandă ca elevii să concureze pentru poziţiile respective, prezentînd un program de
activitate propriu.
2.

Consultarea copiilor în vederea elaborării regulilor intrașcolare (participând la stabilirea

regulilor, copiii vor fi mai motivaţi să le respecte). Regulile trebuie să fie corecte şi să corespundă
necesităţilor copiilor. Dacă copiii consideră că anumite reguli nu sunt necesare sau sunt discriminatorii,
conducerea şcolii şi personalul didactic trebuie să le permită să propună schimbări.
3.

Implicarea elevilor în amenajarea spaţiului școlar, prin acordarea dreptului de a decide cum este

mai potrivit să arate diverse locații: sala de clasă, holurile școlii, curtea/grădinița școlii ș.a. Totodată,
copiilor li se atribuie și responsabilitatea de a participa nemijlocit în amenajare/dotare.
4.

Crearea unui mediu bazat pe încredere – prin folosirea unor modalităţi de desfăşurare a

activităţilor care să le permită elevilor să lucreze împreună, să-şi dezvolte stima de sine, să comunice,
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să-şi exprime părerea în legătură cu diferite aspecte ale vieţii şcolare.
5.

Informarea permanentă a copiilor în legătură cu tot ce se planifică şi se întâmplă în şcoală – o

bună circulaţie a informaţiei în şcoală nu numai că sprijină desfăşurarea activităţii, dar este un mod
eficient de a-i face pe toţi să se simtă importanţi şi implicaţi în comunitatea educaţională.
Alături de cadre didactice și părinți, copiii sunt membri ai grupurilor de promotori ai educației
incluzive, organizează și realizează acțiuni de advocacy. Un aspect important legat de participarea
copiilor este implicarea în activități de voluntariat. Reprezentând o formă de educaţie non-formală foarte
accesibilă şi eficientă, acțiunile de voluntariat contribuie la dezvoltarea spiritului civic al elevilor, lucrul
în echipă, toleranța, dorința de a lucra în parteneriat şi de a învăţa lucruri utile pentru viaţă. Activităţile de
voluntariat dezvoltă abilităţile de comunicare şi cooperare pe diferite nivele: elev – elev, elev – cadru
didactic, cadru didactic – cadru didactic. Pe de altă parte, voluntariatul consolidează percepţia individuală
asupra personalităţii proprii a elevului, asupra valorilor existente în societate, conferind sentimentul de
apartenenţă la comunitate prin faptul că fiecare poate fi util şi poate aduce bucurie semenilor.
De reținut că voluntariatul începe cu paşi mici, de la lucruri mai simple, însă prin consecvenţă,
insistenţă şi caracter constant al activităţilor, spiritul acestui fenomen se extinde şi capătă calitate.
În scopul creșterii gradului de implicare a copiilor în dezvoltarea și promovarea educației
inclusive pot fi realizate diferite tipuri de activități:
•

crearea grupului de mentori din rândul elevilor, care să ofere sprijin şi asistenţă individualizată

unul-la-unul colegilor lor cu CES și/sau dizabilităţi;
•

încurajarea implicării copiilor cu CES în activităţile structurilor de guvernare existente în

instituţie şi comunitate, pentru a asigura participarea lor la procesul decizional;
•

încurajarea și susţinerea copiilor pentru a-şi exprima opiniile şi viziunile privind drepturile lor.
Colaborarea cu familia în școala incluzivă
Un element distinct al școlii incluzive este și colaborarea cu familia/părinții, în calitate de

parteneri educaționali. Este bine cunoscut rolul incontestabil al familiei în consolidarea și asigurarea
calității educației propriului copil, iar prin acesta – a întregului proces de educație. Studiile în domeniu
demonstrează faptul că atunci când există o relație pozitivă și convingătoare între familie și școală, copiii
au doar de câștigat, iar beneficiile sunt evidente, inclusiv în ceea ce privește îmbunătățirea
performanțelor academice. Această relație nu ține și nu trebuie să țină cont de particularitățile familiilor:
situație socio-economică, etnie, context cultural etc. și este favorabilă pentru copii la orice vârstă.
Familiile trebuie să își încurajeze copiii, să vorbească cu ei despre ceea ce se întâmplă la școală, să îi
convingă despre importanța învățăturii și efectuării temelor, să îi susțină în proiectarea unor planuri de
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viitor ș.a.m.d. Cu alte cuvinte, toate familiile pot să aibă și au efecte pozitive asupra învățării copiilor.
Efectul programelor și intervențiilor care angajează familiile în sprijinirea copiilor lor în procesul
nemijlocit de învățare este direct proporțional cu bunăstarea copiilor, implicarea familiei având un efect
determinant asupra prestației copilului la școală, indiferent că e vorba despre rezultate academice,
comportamente sociale, relaționare etc. La fel de important este și efectul protectiv: fiind sprijiniți de
către părinți, copiii se simt mai siguri și protejați și, pe termen lung, dezvoltă calități importante în ceea
ce privește respectul de sine.
În procesul de valorizare a părinților, școala trebuie să procedeze la evaluări din care să rezulte
cunoștințele și competența părinților, care pot fi antrenate în organizarea și funcționarea instituțională și
în lucrul concret/direct cu copiii. Ca resursă educațională, familia trebuie să fie valorizată prin, cel puțin,
următoarele modalități:
• Recunoașterea experienței și cunoștințelor referitoare la copii;
• Respectarea dreptului la exprimarea alegerilor și priorităților;
• Implicarea în procesul de luare a deciziilor;
• Recunoașterea și respectarea diferențelor;
• Recunoașterea rolului în procesul instruiri și dezvoltării copiilor.
Programele eficiente de implicare a părinților în educație trebuie să fie construite pe următoarele
ipoteze de bază:
• Mediul educațional primar provine din familie.
• Implicarea părinților în educația copilului este un factor major în îmbunătățirea eficienței școlare, a
calității educației și performanței școlare.
• Beneficiile implicării părinților nu se limitează la nivelurile de școlaritate preșcolar și primar, ci se
extind la nivelurile următoare.
• Copiii au cel mai mult de câștigat atunci când se implică părinții: copiii nu privesc școala și familia ca
două instituții/medii separate, dar ca un tot întreg.
Implicarea părinților în activitățile școlii incluzive are beneficii evidente în ceea ce privește:
• responsabilizarea și participarea efectivă la educația copiilor;
• creșterea respectului de sine;
• formarea unei viziuni corecte despre școală și pedagogi;
• formarea părinţilor ca promotori ai educației incluzive și agenţi ai schimbării în comunitate.
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2.4. Servicii de educație incluzivă la nivel instituțional
Cele mai multe servicii de educație incluzivă au fost create și activează, în prezent, la nivelul
instituției de învățământ, în comunitate, acolo unde se află copiii care necesită sprijin și asistență pentru a
achiziționa sistemul de competențe ce contribuie la formarea lor ca personalități integre și membri cu
drepturi depline ai societății. Dezvoltarea rețelei de servicii de suport s-a realizat în conformitate cu
Programul de dezvoltare a educației inclusive, care prevede că pentru asigurarea educației incluzive, la
nivel de comunitate sunt dezvoltate diferite tipuri de servicii:
 de identificare, evaluare a dezvoltării copiilor şi intervenţie timpurie;
 psihopedagogice, de recuperare şi reabilitare a dezvoltării;
 psihologice: de asistenţă şi consiliere pentru copii, familie, cadre didactice, comunitate;
 de suport, educațional și non-educațional;
 de asistenţă specializată (transport, deplasare și accesibilizare) etc.
În acest context, în instituțiile de învățământ primar și secundar (și parțial – în grădinițe) au fost
create/instituite structuri și servicii cu atribuții exprese în sprijinirea incluziunii educaționale a copiilor cu
CES și prevenirii instituționalizării copiilor, în general. Aceste structuri și servicii asigură, la etapa
actuală, un continuum de suport educației incluzivă, furnizat de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
și CJRAE.
Indiferent de funcția pe care o ocupă, personalul care realizează educaţia incluzivă trebuie să
posede cunoștințe referitoare la:
 cadrul normativ privind drepturile copilului și protecția acestora;
 politicile naționale și internaționale privind accesul la educație al copiilor cu CES;
 cadrul metodologic de dezvoltare a educației incluzive;
 particularitățile de vârstă și individuale ale dezvoltării copiilor;
 pedagogia centrată pe copil și psihopedagogia cerințelor educaționale speciale;
 tehnologiile specifice de predare-învățare-evaluare pentru diferite categorii de CES;
 modalitățile de adaptare/modificare, flexibilizare, diferențiere de curriculum pentru elevii cu CES;
 tehnologiile de elaborare/adaptare a materialelor didactice și modalități de utilizare a acestora;
 particularități ale managementului clasei în cazul elevilor cu CES;
 oportunități de colaborare și modalități de sprijin pentru familiile elevilor cu CES;
 rețele de organizații, instituții, specialiști care pot acorda servicii de suport elevilor cu CES.
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Pornind de la misiunea de bază a personalului didactic în procesul educațional incluziv –
valorificarea maximă a potențialului copiilor și asigurarea dezvoltării lor – acesta se va concentra pe
realizarea unor activități didactice tradiționale, dar și a activităților noi, dictate de noile abordări ale
actului educațional și noile roluri ale cadrului didactic. Astfel, în context incluziv, cadrele didactice au
următoarele responsabilități generale:
 Identificarea, evaluarea și asistența copiilor cu CES;
 Acordarea suportului educațional conform necesităților identificate;
 Dezvoltarea parteneriatelor cu diferiți profesioniști care asistă copiii cu CES;
 Colaborarea eficientă cu părinții;
 Promovarea în rândul elevilor, cadrelor didactice și părinților a ideii acceptării și sprijinirii
elevilor cu CES;
 Implicarea comunității pentru asigurarea șanselor egale la educație tuturor copiilor.
Alături de cadrele didactice de predare, în scopul asigurării unei abordări calitative și calificate a
necesităților elevilor cu CES, în procesul de asistență urmează să fie implicat și personal specializat,
precum cadrul didactic de sprijin, psihologul, logopedul, diferiți terapeuți, alt personal calificat.
Cadrul didactic de sprijin
În structura personalului de suport, un rol de bază îi revine cadrului didactic de sprijin (CDS),
care are o dublă semnificație în context educațional incluziv:
1. serviciu de sprijin, parte a pachetului minim de servicii de educație incluzivă;
2. funcție didactică, specialist calificat în domeniul pedagogiei, psihopedagogiei şi psihopedagogiei
speciale, care acordă asistenţă psihopedagogică copiilor cu CES.
Sarcina de bază a CDS este asigurarea asistenței psihopedagogice copiilor cu CES, în vederea
valorificării potențialului, asigurării dezvoltării psihofizice, integrale şi armonioase a personalităţii
acestora, conform particularităţilor individuale.
Pornind de la misiunea cu care este investit, CDS exercită, în principal, următoarele atribuții:
• facilitează și susține incluziunea școlară a copilului cu CES;
• participă, în comun cu învățătorii/cadrele didactice pe discipline școlare, alți specialiști, la elaborarea
PIP;
• colaborează cu învățătorii/cadrele didactice pe discipline școlare, alți specialiști pentru realizarea
obiectivelor PIP și stabilirea modalităților concrete de lucru cu copiii cu CES;
• elaborează și implementează strategii de sprijin în toate ariile curriculare, precum și identifică resursele
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necesare și adecvate realizării acestora;
realizează activități de recuperare educațională, individuale sau în grup, asistă copiii cu CES în
pregătirea temelor pentru acasă;
• propune și realizează materiale didactice individualizate în funcţie de dificultăţile de învăţare ale
elevilor;
• acordă consultanță și colaborează cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile CDS;
• participă, ca formator, în cadrul programelor de informare/formare a cadrelor didactice în probleme ce
țin de EI, de diseminare a cunoștințelor și experiențelor cu privire la asistența copiilor cu CES.

2.5. Managementul clasei în context incluziv
Din perspectiva tematicii abordate, clasa incluzivă poate fi definită drept contextul educațional în
care învață împreună copii cu și fără CES. Totodată, categoriile, complexitatea, severitatea CES poate fi
foarte diferită de la dificultăți ușoare și moderate de învățare până la comportamente provocatoare și
necesități de asistență complexe. Prezența în clasa de elevi a copiilor cu diferit potențial de învățare și
diferite necesități conferă un alt nivel de complexitate managementului clasei, solicitând profesorului la
clasă competențe speciale de proiectare, structurare a demersului didactic.
Managementul clasei din perspectivă incluzivă presupune, înainte de toate, crearea condițiilor
pentru asigurarea accesului la curriculum. Aceasta înseamnă crearea oportunităților prin activități, spațiu
și materiale, astfel încât toți elevii să poată învăța. Cel puțin următoarele câteva elemente de bază ar
contribui la asigurarea unui mediu cât mai incluziv la clasă:
Așezarea ”incluzivă” a meselor
Nu există o piesă de mobilier mai importantă într-o sală de clasă incluzivă decât o masă suficient
de mare pentru grupuri mici de elevi. Mobilierul trebuie să fie așezat în clasă în așa fel încât să permită
organizarea activităților în grup. Elevii pot lucra împreună pe proiecte comune, pot comunica. Masa este,
de obicei, plasată într-o zonă proeminentă a sălii de clasă și facilitează numeroasele oportunități pentru ca
toți copiii să se simtă membri ai grupului.
Tehnologiile
Tehnologiile sunt vitale pentru sala de clasă a sec.21. Tehnologiile nu doar permit elevilor să țină
pasul cu lumea în schimbare, ci oferă acces la curriculum pentru elevii cu cerințe speciale. Fie că este
vorba de un computer, de i-Pad, de echipamente audio/vizuale sau de dispozitive de asistență, tehnologia
poate juca diverse roluri în sala de clasă incluzivă. Tehnologiile pot oferi softuri educaționale pentru
accesibilizarea curriculumului, în special pentru copiii cu CES, și diferențierea sarcinilor, modalităților de
învățare.
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Tehnologia se adresează majorității grupurilor de copii și încurajează incluziunea în numeroase moduri.
Materialele manipulative
Pentru unii copii, manipularea cu obiecte/lucruri este cea mai eficientă metodă de învățare.
Materialele manipulative pot sprijini procesul de învățare, permițând copiilor să-și demonstreze
cunoștințele, să dezvolte noi niveluri de înțelegere și să exploreze concepte mai profunde. Manipulativele
pot fi ușor grupate, plasate în recipiente de plastic și puse pe rafturi.
Utile pentru toate vârstele, materialele manipulative sunt o modalitate ușoară de a face o clasă mai
incluzivă.
Dispozitivele vizuale
Dispozitivele vizuale sunt, fără îndoială, niște elemente foarte importante în clasa incluzivă.
Acestea atrag atenția copiilor, explică o idee sau ajută elevul să înțeleagă o lecție. Dispozitivele vizuale
sunt în mai multe forme și ar trebui să existe o varietate disponibilă întro sală de clasă pentru a facilita
incluziunea. Câteva exemple: orare, postere, linii de numere, diagrame, grafice, organizatori grafici,
smart-board, televizor sau i-Pad. Clasele incluzive au întotdeauna numeroase tipuri de dispozitive vizuale
la îndemână pentru a ajuta la livrarea, adaptarea sau modificarea unei lecții.
Sistemul de management al comportamentului pozitiv
Un sistem de management al comportamentului pozitiv poate susține și menține un mediu de
învățare sigur și optim. Permite profesorului să evidențieze și să consolideze punctele tari ale elevilor
concreți, să le ofere îndrumări de comportament adecvat. Sprijinirea comportamentului elevilor,
menținerea unui mediu de învățare calm și furnizarea de rutine previzibile ajută la oferirea/crearea
condițiilor de învățare optime.
Cărți cu nivel ridicat de interes
Clasele incluzive recunosc că elevii învață în moduri și la niveluri diferite. Profesorii nu numai că
doresc să ofere lecții care abordează abilitățile variate ale copiilor, ci și le oferă materiale didactice pe
care toți copiii le pot folosi. Pe lângă manuale, o clasă incluzivă ar trebui să ofere și cărți care pot fi citite
pentru bucuria copiilor. Oferirea de cărți adecvate vârstei (editate sau audio), interesante și care pot fi
citite de cititori la diferite niveluri, reprezintă o modalitate importantă de a face o clasă mai incluzivă.
Graficul de lucru
Graficul de lucru servește mai multor scopuri într-o sală de clasă. În primul rând, ajută la
menținerea bunei desfășurări a activităților la clasă. În al doilea rând, el ajută elevilor să se orienteze mai
ușor în programul școlar. În cele din urmă, și cel mai important, permite tuturor elevilor să contribuie la
organizarea cu succes a activităților în sala de clasă.
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Stocul de informații despre elevi
Deoarece o clasă incluzivă este binevoitoare cu copiii cu diferite abilități, este extrem de
important ca profesorii să urmărească punctele forte și nevoile fiecărui elev. Datele importante cum ar fi
evaluările, observațiile, PEI-urile și alte informații pot fi păstrate împreună, într-un singur loc. Profesorii
pot folosi aceste informații pentru a se asigura că toți elevii sunt incluși și participă la programul clasei.
Un profesor poate combina cu ușurință informațiile utile în a sprijini elevi în procesul de învățare și
accesul la curriculumul incluziv.
Jocurile
Jocurile sunt adesea folosite de profesori pentru a consolida un nou concept. Ele au, de asemenea,
un rol important în predarea competențelor sociale și a muncii în echipă. Deoarece alegerile jocului sunt
nesfârșite, ele oferă multe moduri diferite în care un elev poate participa. Cel mai important lucru este că
jocurile permit copiilor să se relaxeze în mediul de învățare, să se bucure de compania semenilor și să
formeze relații.
Abordarea incluzivă se regăseşte nu numai la nivelul sistemului de educaţie ci şi la nivelul
procesului didactic. Principalele trăsături ale procesului didactic de tip incluziv sunt cele care ţin de
adaptarea lui la diferenţele dintre copii. Profesorii care au o experienţă bogată în viaţa personală şi socială
folosesc relaţia cu părinţii şi cu alţi membri ai comunităţii pentru a-şi îmbunătăţi metodele folosite în
predarea-învăţarea la clasă. Relaţiile dintre profesori sunt o sursă de învăţare şi un schimb de experienţă
continuu. Practicile curente duc prin reflexivitate la acumulare de experienţă care trebuie împărtăşită cu
colegii pentru a deveni o altă sursă de îmbunătăţire a învăţării. Profesorul este cel care organizează
situaţiile de învăţare în care implică toţi elevii şi el poate valoriza potenţialul fiecăruia, într-o manieră
pozitivă şi flexibilă.
Învăţarea şcolară este un proces continuu care se desăvârşeşte în urma interacţiunilor din clasă şi
pune în valoare acumulările fiecărui elev. Pentru dezvoltarea personalităţii elevului şi construirea
competenţelor lui psihosociale, procesul de învăţare este mai important ca produsul. Elevul nu poate fi
considerat o problemă, dacă nu de adaptează ritmurilor propuse de învăţare şcolară.
Principiile cheie ale incluziunii au în vedere următoarele concepte fundamentale:
• valorizarea diversităţii
• dreptul de a fi respectat
• demnitatea fiinţei umane
• nevoile individuale înţelese ca cerinţe individuale
• planificarea
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• dezvoltarea relaţiilor şi culturii profesionale
• dezvoltarea profesională
• şanse egale.
Şcoala incluzivă:
•

unitatea de învăţământ în care se asigură o educaţie pentru toţi copiii;

•

reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare.
Şcoala incluzivă este şcoala care :

•

nu selecteaza si nu exclude;

•

este deschisa, tolerantă, prietenoasă si democratică;

•

este naturală prin eterogenitatea ei;

•

valorizează toţi elevii;

•

se adaptează la diversitatea nevoilor educaţionale şi la particularităţile de învăţare şi dezvoltare;
Şcoala incluzivă pune în centrul atenţiei omul ca fiinţă originală, unică şi irepetabilă.

Această perspectivă generează o serie de întrebări:
- Ce schimbări trebuie să se producă în organizarea şcolii?
- Care sunt conţinuturile educaţionale pe care trebuie să le pună şcoala la dispoziţia elevilor?
- Ce schimbări trebuie să se producă în stilul de predare şi la modul de cooperare între profesori
pentru a asigura un învăţământ de calitate?
- Care este specificul procesului de evaluare în şcoala incluzivă şi cum trebuie înţeles progresul
elevilor?
- Cine poate fi considerat elev cu cerinţe educaţionale speciale într-o şcoală incluzivă?
Prezentăm în continuare, căteva tipuri de abordări instructive recomandate în predarea
conţinuturilor elevilor cu dizabilităţi intelectuale:
Abordări vizuale
Cea mai recomandată abordare de predare pentru elevii cu dizabilități intelectuale este aceea de a
folosi prompteri vizuali. Elevii manifestă adesea puncte forte în gândirea concretă, memoria repetitivă și
înțelegerea aspectelor vizual-spațiale și o swrie de dificultăți în gândirea abstractă, cunoașterea socială,
comunicare și atenție. Indicațiile pictografice și scrise pot deseori ajuta elevul să învețe, să comunice și
să-și dezvolte autocontrolul.
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Unul dintre avantajele utilizării prompterilor vizuali este acela constă în faptul că elevii îi pot
folosi cât timp au nevoie ca să proceseze informațiile. Spre deosebire de aceștia, informația orală este
tranzitorie: odată spusă, mesajul nu mai este disponibil. Informațiile orale pot pune probleme elevilor care
au dificultate în prelucrarea limbii și care necesită timp suplimentar. În plus, ar putea fi dificil pentru
elevul cu CES să asimileze informații relevante și simultant să poată bloca stimularea de fundal. Folosind
prompterii vizuali permitem elevului să se concentreze asupra mesajului.
Prompterii vizuali și simbolurile vizuale variază în complexitate de la simple și concrete la
abstract. Continuumul variază de la obiect sau situație reală la fotografie color, imagine color, imagine
alb-negru, line și, în sfârșit, la simbolul grafic și limba scrisă. Obiectele sunt cea mai simplă formă de
ajutor. Simbolurile grafice, deși departe în spectrul/continuumul reprezentărilor vizuale în termeni de
complexitate și abstractizare, și-au dovedit succesul în cazul elevilor cu CES. Există în prezent numeroase
pachete software care oferă acces rapid la simbolurile grafice și la capacitatea de a crea simboluri
personalizate gratuit sau la prețuri accesibile.
Prompterii vizuali pot fi folosiți într-o varietate de moduri în sala de clasă. Cu toate acestea, pentru
a avea succes, aceștia trebuie să se potrivească nivelului de înțelegere al elevului, adică asigurându-ne de
faptul că se află la punctul corespunzător pe continuumul complexității despre care vorbeam anterior.
Folosind un grafi cu linii pentru a sprijini învățarea atunci când elevul are nevoie de fotografii color
pentru a înțelege, va genera exclusiv frustrare pentru toți participanții la actul educațional. Ținând cont de
această precauție, suporturile vizuale sunt foarte utile și pot fi utilizate pentru:
•organizarea activității elevului - programe zilnice, mini-programe,
•liste de verificare a activității, calendare, table de exprimare a opțiunii
•furnizarea de instrucțiuni sau indicații pentru elev -reprezentarea vizuală a așezării elevilor în
clasă, fișiere cu indicații specifice pe activități, pictograme și instrucțiuni scrise pentru învățarea
informațiilor noi
•susținerea comportamentului dezirabil - afișarea de reguli de comportament și reprezentări pentru
a semnala etapele rutinei zilnice
•predarea abilităților sociale - reprezentările pictoriale ale poveștilor sociale
•reprezentarea unei situații sociale cu indicii sociale și răspunsuri potrivite, dezvoltate pentru o
situație specifică pentru elev
•predarea auto-controlului - pictograme de auto-control, care oferă un indiciu cu privire la
așteptările de comportament
Întrebarea cheie care trebuie pusă atunci când planificați o activitate sau suntem implicați în
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instruire este: cum poate fi prezentată această informație în format vizual simplu? Alegem prompterii
vizuali pornind de la nivelul de înțelegere al elevului a abilităților acestuia și de la răspunsurile pe care le
oferă.
Alte abordări
Oferim o laudă precisă, pozitivă în timp ce elevul învață. Oferim elevilor informații precise
despre ceea ce fac bine sau corect; spre exemplu, "ai colorat foarte frumos!" sau "ai rezolvat foarte bine
aceste probleme de matematică".
Lauda generalizată poate duce la învățarea neintenționată, care este dificil de revizuit. Elevii cu
CES pot învăța prin încercări, deci direcționând lauda la comportamentul foarte specific este un aspect
foarte important: "Mihai, te descurci foarte bine la adunarea acestor numere. "Învățarea bazată pe asocieri
nereale poate apărea dacă elevii corelează în mod eronat ceva ce fac cu lauda primită. Spunând exclusiv
"Bravo Mihai!" când Mihai dă din picioare în timp ce face problema de matematică poate rezulta într-o
corelație între datul din picioare și lauda generala.
Utilizează întăriri semnificative
Întăritorii pot fi orice, de la laudă la obiecte tangibile care sporesc comportamentul elevului este de a
învăța. Elevii cu CES nu pot fi motivați cu întăriri comune care funcționează la alți elevi. Aceștia pot
prefera un timp petrecut singur, timp pentru a vorbi cu o persoană preferată din școală, o excursie la
cantină, un exercițiu de rutină (de exemplu, plimbare), timp pentru a juca cu un obiect dorit, muzică, un
joc, o rutina preferata, elemente care ofera stimularea senzorială sau statul la fereastră. Este important să
știm ce funcționează ca întărire pentru fiecare copil. Un profil activităților sau alte elemente de întărire
sunt preferate de student poate fi foarte util. Aceast tip de listă - "Îi place / nu-i place" - poate fi
dezvoltată cu ajutorul familiei și împărtășită cu tot personalul didactic.
Planificați sarcinile la un nivel adecvat de dificultate
Elevii cu CES pot fi deosebit de vulnerabili la anxietate și intoleranți la sentimentele de frustrare
dacă nu își pot îndeplini sarcinile alocate. Creșterea nivelului de dificultate treptat si sprijinirea învățării
(mai ales cu informații vizuale, mai degrabă decât doar explicații orale) va ajuta la minimizarea frustrării
elevilor.
Utilizați materiale adecvate vârstei
Este important să respectăm demnitatea elevilor cu CES inclusiv prin intermediul tipului de
materiale alese pentru instruire. Chiar dacă instruirea trebuie să fie modificată semnificativ, materialele de
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învățare trebuie să fie adecvate vârstei elevului. Nu subestimați capacitatea de înțelegere a elevului pe
baza aparențelor și, în egală măsură, nu vă raportați permanent la standardul elevilor tipici. Fiecare elev
este unic și are un prag de la care învățarea se poate produce eficient. Un dascăl dedicat poate observa
pragul de învățare și poate genera o schimbare fundamentală în curba de învățare a unui elev cu CES.
Furnizați oportunități de exprimare a opțiunii/preferinței
Dat fiind faptul că elevii cu CES pot fi frecvent frustrați de incapacitatea lor de a se face înțeleși,
aceștia au nevoie de instruire și practică pentru a face alegeri benefice pentru ei înșiși. Să ținem cont de
faptul că multe aspecte ale vieții lor pot fi bine structurate și controlate de adulți. Uneori elevii continuă să
aleagă o activitate sau un obiect pentru că ei nu știu cum să aleagă altul. Trebuie astfel dezvoltate metode
individuale de a oferi studenților posibilitatea de a alege în absența unei abilități de a comunica. Învățarea
directă de a face alegeri poate fi o metodă utilă. Alegerea ar trebui să se limiteze la una sau două activități
preferate până când elevul înțelege conceptul de alegere. Alegerile de tip deschis nu vor spori abilitatea
elevului de a face alegeri și pot genera frustrare.
Împărțiți instrucțiunile orale în pași mici
Atunci când furnizăm instrucțiuni pentru elevi cu CES, trebuie să evităm seriile lungi de
informații orale. După cum s-a discutat mai sus, instruirea orală cu indicii și reprezentări vizuale îi vor
ajuta pe elevi să înțeleagă. Acordați atenție problemelor de procesare și de stimulare. Elevii cu CES ar
putea avea nevoie de mai mult timp pentru a răspunde decât ceilalți elevi
Acest lucru poate fi legat de dificultăți cognitive și / sau motorii. Elevii cu CES ar putea avea
nevoie să proceseze fiecare componentă a mesajului sau cerinței și prin urmare, au nevoie de timp
suplimentar pentru a răspunde. Oferind timp suplimentar în general, și un timp suficient între instrucțiuni
și răspunsurile elevilor sunt câteva tactici importante pentru sprijinirea elevilor cu CES.
Utilizați exemple concrete și activități practice
Predăm idei abstracte și gândire conceptuală utilizând exemple specifice și schimbați exemplele
astfel încât conceptul să nu fie învățat accidental ca aplicându-se într-un singur mod.Utilizăm analiza
sarcinilor. Profesorii și părinții ar putea avea nevoie să etapizeze sarcinile complexe în sub-sarcini și să se
le consolideze în pași mici, care pot fi învățați. Pentru fiecare pas al unei sarcini complexe, elevul trebuie
să aibă abilitățile necesare pentru a o îndeplini. Aceste sub-abilități pot fi învățate și întărite succesiv. De
exemplu, când instruim o practică de autonomie personală cum ar fi periajul dinților, sarcina poate fi
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defalcată în sub-competențe: obținerea periuței de dinți și a pastei de dinți, deschiderea apei, umezirea
periuței de dinți, deșurubarea capacului pastei de dinți, punerea de pastă de dinți pe periuța de dinți, etc.
Aptitudinile de viață, abilitățile sociale și abilitățile academice pot fi analizate și abordate ca sarcini și
sub-sarcini, cu fiecare pas învățat și apoi legat la următoarea sub-sarcină a lanțului.
Utilizați metoda încercărilor discrete
Utilizarea promptării pentru a ajuta elevii să învețe este un element important al instruirii pentru
unii elevi cu CES. Prompturile pot fi fizice, gestuale sau verbale. Acestea ar trebui folosite doar atât timp
cât sunt necesare deoarece elevii pot deveni dependenți de solicitări. Atunci când utilizăm metoda
încercărilor discrete, instructorul prezintă stimulul pentru comportamentul dorit (oferă instrucțiunile) și
solicită elevului; elevul răspunde, iar apoi instructorul oferă consecințe bazate pe principii
comportamentale. Promptul este adesea conceput pentru a modela comportamentul dorit sau pentru a
asista elevul în efectuarea ei.
Introduceți sarcinile necunoscute într-un mediu familiar atunci când este posibil
Atunci când nu este posibilă introducerea unor sarcini necunoscute într-un mediu faliliar, pregătim elevul
pentru noua sarcină folosind elemente de sprijin cum ar fi imagini, casete video și / sau povestiri sociale.
Organizați materialele didactice și situația pentru a evidenția ceea ce este important
Utilizăm materiale didactice de sprijin din școală și suporturile vizuale pentru a:
• ajuta elevul să aibă acces la informații
• preda noi sarcini
De exemplu, eliminați materialele străine de pe birou sau de la masă înainte de a încerca să predați
o abilitate. Sau prezentați numai textul pe care doriți să îl citiți mai degrabă decât întreaga carte.
Evidențiați cuvintele-cheie, cum ar fi personajul, numele din text, astfel încât acestea să fie observate.
Direcționarea și extinderea activităților utile
Dacă elevul este fixat pe un obiect sau pe un subiect, cum ar fi o culoare sau forma,
o utilizăm pentru a preda un concept. O activitate de învățare poate fi centrată pe un singur subiect.
Cunoașteți elevul și mențineți o listă de puncte tari și interese. Membrii familiei pot oferi informații
valoroase pentru profesori legate de abilitățile dezvoltate acasă și în comunitate. Pe acestea pot fi
construite abilități de învățare și comportamente dezirabile.
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Dezvoltați zonele de talent și de interes
În cazul în care elevul demonstrează un interes și o putere deosebită într-un anumit domeniu (de
exemplu, muzică, teatru, artă, grafică, calculator), acestea sunt oportunități de dezvoltare a unei expertize
suplimentare în acest domeniu.
Un element definitoriu al managementului clasei în context incluziv îl constituie managementul
conținuturilor, care se referă, în principal, la modul de organizare a conținutului predării, stilul predării
propriu-zise. În acest proces intervin elemente importante, precum:


alegerea și coordonarea materialelor de predare-învățare (manuale, materiale

demonstrative, distributive);


identificarea strategiilor de predare, adecvate potențialului de învățare al copiilor;



coordonarea colectivului de elevi (antrenarea în activități prealabile sau succesoare
desfășurării lecției (de exemplu, căutarea informațiilor suplimentare la o temă anumită,
elaborarea proiectelor, eseurilor, referatelor la temă), așezarea în bănci, crearea grupurilor etc.);



coordonarea lucrului individual;



evaluarea și aprecierea continuă a eforturilor copiilor;



gestionarea timpului și altor resurse;



ordonarea mediului (așezarea mobilierului, echipamentelor) etc.

Din perspectiva strategiilor didactice, managementul conținuturilor este determinant pentru
asigurarea reușitei activităților la clasă. Deciziile cadrului didactic în ceea ce privește strategiile de
învățare vor fi influențate de cunoștințele sale referitoare la copii, potențialul, interesele și capacitata de
participare a acestora.
Din punctul de vedere al conținutului învățării și realizării finalităților educaționale, în cazul
copiilor cu CES vor fi aplicate adaptări psihopedagogice și modificări curriculare, corespunzătoare. La
fel de important este și managementul relațiilor inter-personale, care, în sens larg, vizează clasa ca
microsistem social, în care se concentrează responsabilitățile și așteptările subiecților procesului
educațional. Managementul relațiilor se referă la întreg spectrul de relații cadru didactic-elev, cadru
didactic-cadru didactic, cadru didactic-părinți, cadru didactic-comunitate etc. Acest tip de management
presupune abordarea unor forme de lucru și de comunicare care să valorizeze atât pe cei care învață, cât
și pe cei care îi învață. Altfel spus, cultura organizațională a clasei ca microsistem va fi determinată și de
calitatea relațiilor inter-personale, dar și de cultura comunității în care funcționează (școlară și socială).
Școala ca entitate trebuie să colaboreze strâns cu comunitatea și această legătură urmează a fi
modificată continuu în conformitate cu dinamica socială, în general.
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Dezbateri
1.

Explicați, pornind de la experiențele de viață și cunoștințele personale, importanța

managementului în societățile moderne, în general, și în educație, în particular.
2.

Argumentați necesitatea aplicării principiilor managementului în domeniul educației incluzive. În

cazul dezacordului, expuneţi argumentele contra.

Lucru în perechi/în grup
1.

Analizați organizarea și funcționarea școlii în care ați învățat din perspectivă incluzivă. Ce ați

constatat?
2.

Identificați 5 particularități/elemente de bază ale școlii incluzive. Transpuneți/ transformați aceste

elemente în activități de inclus în Planul strategic de dezvoltare instituțională a școlii.
3.

Formulați 3-4 argumente pentru crearea serviciilor de educație incluzivă la nivel instituțional.

Lucru individual
1. Întocmiți o fișă de caracterizare psihopedagogică pentru un elev cu CES
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Concepte cheie:
Cerințe educaționale
speciale
Dezvoltare
Dezvoltare tipică/atipică
Particularități de
dezvoltare
Indicatori și niveluri de
dezvoltare
Zona actuală și zona
proximă a dezvoltării
Schimbări evolutive
Schimbări situative
Perioade senzitive.

Finalități: Ca rezultat al studierii acestui capitol,
participanții:
•
vor poseda cunoștințe și vor deține
capacități de definire și clasificare a cerințelor
educaționale speciale (CES);
• vor putea determina particularitățile de
dezvoltare a copilului în diverse perioade
ontogenetice;
• vor deține competențe de identificare a CES;
• vor deține competențe de corelare a conceptelor
teoretice ale ritmului de dezvoltare individuală cu
practica educațională curentă, în special în aspecte
de identificare CES, elaborarea PEI, crearea
mediilor de învățare ajustate la necesitățile
individuale ale copiilor;
• vor avea atitudini și percepții corecte privind CES
și școala incluzivă, vor putea valorifica
individualitatea ca dimensiune a diversității umane.

3.1. Cerințe educaționale speciale: concepte, definiții, clasificări
Conceptul cerințelor speciale/cerințelor educaționale speciale a cunoscut o evoluție sinuoasă în
ultimele câteva decenii, fiind disputată însăși raționalitatea și temeinicia existenței acestuia. Utilizată,
preponderent, în raport cu copiii cu dizabilități, sintagma cerințe educaționale speciale a fost lansată la
momentul publicării Raportului Warnock (Marea Britanie, 1978).
Raportul Warnock a ”răsturnat” concepțiile și preconcepțiile existente cu privire la copiii ”diferiți”
și a demonstrat că necesitățile umane sunt foarte complexe, iar cele educaționale se pot regăsi într-o
multitudine de forme. Sintagma cerinţe educaționale speciale demonstrează că criteriul educaţional a
reușit să coordoneze criteriile medicale, psihologice și sociologice de evaluare și orientare școlară a
elevilor cu diverse probleme de dezvoltare. Pornind de la aceste idei de bază, Raportului Warnock a
stabilit trei principii-cheie:
 Termenul ”copii cu cerințe educaționale speciale” ar trebui utilizat cu referire la copiii cu
dificultăți de învățare, care necesită suport special pentru depășirea acestor dificultăți.
 Copiii cu cerințe speciale trebuie să fie instruiți în școlile generale și trebu-ie să existe o
viziune ”pozitivă și provocatoare” asupra cerințelor speciale, care evidențiază abilitățile și
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potențialul copiilor.
 Școlile trebuie să țină cont de faptul că cerințele educaționale speciale pot fi tranzitorii și
că programele de instruire trebuie furnizate în așa fel ca aceste cerințe să fie satisfăcute.
Deși formulate cu circa 40 de ani în urmă, multe din cele peste 220 de Recoman-dări din Raportul
Warnock sunt actuale și valabile și astăzi și constituie puncte-cheie în abordarea CES. După Raportul
Warnock, abia în august 1990, în cadrul Congresului Internaţi-onal al Educaţiei Speciale de la
Cardiff care a avut ca temă paradigma ”Cerinţele Educaţionale Speciale – Reale sau Artificiale?”,
s-au făcut precizările de rigoare și s-a decis că CES este termenul care reflectă exact problemele de
învățare.Conceptul a fost preluat apoi de UNESCO, dezvoltat și îmbogățit cu noi semnificații.
La Seminarul subregional organizat de UNESCO la Viena în noiembrie 1992, s-a accentuat
ideea că CES este termenul adecvat pentru definirea necesităților educaționale specifice, manifestate de
către persoanele cu diverse pro-bleme de învățare, determinate sau nu de o dizabilitate.
Ulterior, în 1994, la Conferinţa de la Salamanca, cunoscută drept evenimentul mondial
remarcabil în cadrul căruia a fost, pentru prima dată, adoptată viziunea asupra educaţiei incluzive,
UNESCO a reinterpretat educația specială, înlocuind-o, ca termen și concept, cu educaţia cerinţelor
speciale. Raţiunea acestei schimbări terminologice este legată de faptul că educaţia specială sugerează,
mai degrabă, o abordare excluzivă și, prin urmare, discriminatoare, în timp ce educaţia cerinţelor speciale
pune accentul pe faptul că anumiţi copii pot avea anumite cerinţe speciale și acestea pot fi satisfăcute
în medii de învăţare obișnuite, incluzive (nu doar în medii educaționale separate).
Conceptul exprimat în educaţia cerinţelor speciale se referă

la

un

învățământ

puternic

individualizat, bazat pe flexibilizare și adaptare continuă a demersului educațional pentru a răspunde
necesităților copiilor.
Acest tip de educație presupune:
 educaţie adaptată particularităţilor individuale;
 educaţie

adaptată

caracteristicilor

unei

anumite

deficienţe/dificultăți/dizabilități;

 educaţie printr-o intervenţie specifică (reabilitare/recuperare) corespunzătoare;
 activităţi educaţionale complementare celor din educația generală
Un alt episod important în evoluția conceptului CES s-a produs în a. 1995, când UNESCO a lansat
clasificarea oficială a CES.Dincolo de importanța universal recunoscută și acceptată a sprijinirii copiilor
cu CES, nu există, deocamdată, un consens general la nivel european și global referitor la definirea
cerințelor educaționale speciale. Formularea unei astfel de definiții este obstrucționată de absența unui
sistem armonizat de clasificare a dificultăților individuale de învățare. Există diferențe semnificative
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între definițiile promovate/utilizate în diferite țări și între semnificațiile sociale pe care se bazează
aceste definiții.
Din perspectivă etiologică, dificultățile de învățare se divizează în două mari categorii:
 Propriu-zise: determinate de deficienţe și incapacităţi greu vizibile (ascunse), aferente doar
individului, ţin de deficienţele și incapacităţile lui generate de factori genetici, de boli,
traumatisme, accidente etc.
 Induse: determinate de mediul în care se află copilul și influențele acestuia, dar și de
particularitățile de dezvoltare specifice. Pot apărea pe parcursul și la finalul ciclului de învăţare.
Există diferite cauze care condiționează dificultățile de învățare induse: insuficiența timpului de
învăţare; lacunele anterioare în procesul de învățare; absenţa unor strategii și tehnici de învăţare
eficientă, adaptată copilului concret; lipsa unui regim organizat de muncă; calitatea redusă a procesului educațional la clasă; suprasolicitarea școlară; absenteismul etc.
Elevii cu CES, prin urmare, trăiesc o situație particulară, de regulă, nefavorabilă în procesul de
învățare și dezvoltare: această situație poate fi manifestată în context organic, biologic sau de familie,
social, de mediu, sau combinații ale acestora. Un elev cu CES poate avea o afecțiune gravă a
creierului, sau disfuncție cerebrală și perceptiv ușoară, sau conflicte familiale grave, sau situații
condiționate de mediul social și cultural diferit sau privat, poate fi marcat de reacții emoționale
neadecvate și/sau tulburări de comportament etc.
Aceste și alte situații cauzează în mod direct sau indirect - prin acțiunea altor factori mediatori dificultăți, obstacole sau întârzieri în procesele de învățare. Dificultățile respective pot fi la nivel global și
generalizat (de exemplu, autism) sau specifice (de exemplu, dislexie); de gravitate ușoară sau severă;
permanente sau tranzitorii.

Clasificarea CES
În baza studiilor și cercetărilor în domeniu, CES pot fi clasificate în două grupuri mari:
I.

Cerințe educaționale speciale, condiționate de o dizabilitate;

II.

Cerințe educaționale speciale, care nu sunt condiționate de o dizabilitate.

În grupul I se includ deficiențele în/de dezvoltare, denumite conform legislației dizabilități și se
referă, de fapt, la clasificarea UNESCO, 1995, având cea mai largă utilizare la nivel global.

“TOGETHER FOR BETTER”
2019-2021 ERASMUS+, KA2
Proiect nr. 2019-1-RO01-KA201-064001
56



Dificultăți/dizabilități de învățare;



Dificultăți/dizabilități intelectuale/dizabilități severe de învățare;



Tulburări (dezordini) de limbaj;



Deficiențe fizice/neuromotorii;



Deficiențe de văz;



Deficiențe de auz;



Tulburări emoționale (afective) și de comportament.
Clasificarea UNESCO sugerează că fiecare tip de dizabilitate conferă dezvoltării copilului anumite

caracteristici/particularități, iar cunoașterea acestora este definitorie în procesul de evaluare a dezvoltării
copilului pentru constatarea necesităților lui și în procesul proiectării, ca răspuns la cerințele educaționale
speciale, a programelor/serviciilor de suport educațional, destinate remedierii deficiențelor/dificultăților.
La grupul II se referă problemele de învățare survenite din anumite situații de risc în care pot
nimeri copiii (din medii defavorizate socio-economic, aparţinând unor grupări etnice minoritare, copiii
străzii, care au boli cronice și incurabile, exploataţi, maltrataţi sau abuzaţi etc.), situații care afectează
capacitatea de învățare a copiilor. În acest caz, conceptul cerințe educaționale speciale se suprapune pe
conceptul situație de risc, care, în prezent, se extinde cu noi și noi aspecte, identificând riscurile de ordin
biologic, social și educațional care afectează dezvoltarea copilului și performanțele lui în învățare.
De cele mai dese ori, la grupul II se atribuie așa-numitele CES tranzitorii, care
se ”instaurează” grație unor factori externi ce periclitează motivația și capacitatea de învățare a
copilului și care, cu suportul adecvat, pot fi remediate. CES tranzitorii, mai puțin complicate,
necesită,

de

asemenea,

identificare,

evaluarea

particularităților

de

manifestare

și

planificarea/furnizarea serviciilor de suport educațional, deoarece, lăsate fără atenție, acestea se pot
transforma în dificultăți grave de învățare. În schimb, intervențiile timpurii, calificate și calitative, pot
determina procesul invers: de transformare a CES complexe în probleme mai puțin grave sau chiar pot
favoriza remedierea lor completă.
O altă clasificare a CES este dată de OCDE care, întemeindu-se pe ISCED, se referă la
următoarele trei grupuri de cerințe:
 Categoria A: dizabilități care au cauze biologice/organice clare;
 Categoria B: dificultăți de învățare care nu derivă dintr-o dizabilitate;
 Categoria C: dificultăți ce rezultă din dezavantaje socio-economice, culturale și/sau
lingvistice.
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Considerând toate tipurile de clasificări ale CES, putem generaliza următoarele categorii:
Dizabilități
 Intelectuale
 neuro-motorii
 senzoriale
 multiple, complexe
Tulburări specifice de dezvoltare/dificultăți de învățare
 dislexie
 disortografie
 disgrafie
 discalculie
Alte CES
 dezavantaje socio-economice
 dezavantaje lingvistice
 dezavantaje culturale

3.2. Particularităţi în dezvoltarea copilului cu cerinţe educaţionale
speciale
Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, stilul, ritmul şi
specifiul său de a se dezvolta. Datorită specificului de dezvoltare, altor factori care influenţează
dezvoltarea, pot apărea/surveni dezechilibre şi întârzieri şi/sau dizabilităţi variate în dezvoltarea copilului.
Conform clasificării UNESCO (1995) cerinţele educative speciale sunt:
• Tulburări emoţionale (afective) şi de comportament;
• Tulburări de limbaj;
• Dificultăţi de învăţare;
• Întârzieri/dizabilitate mintală/dificultăţi severe de învăţare;
• Dizabilităţi neuromotorii;
• Dizabilităţi de văz;
• Deficienţe de auz
Această listă se completează cu alte eventuale situaţii de risc pentru:
• Copiii care cresc în medii defavorizate;
• Copiii ce aparţin unor grupuri etnice minoritare;
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• Copiii străzii;
• Copiii bolnavi de SIDA;
• Copiii cu un comportament deviant
Educaţia incluzivă vizează dezvoltarea unei abordări centrate pe copil/elev, recunoscând că toţi
copiii au cerinţe de învăţare diferite şi că învaţă în moduri şi ritmuri diferite.
Cerinţele educaţionale speciale:
Solicită şcolarizarea adaptată particularităţilor individuale şi/sau caracteristice unei deficienţe;
Reclamă intervenţie specifică, prin abilitare/reabilitare/recuperare adecvată;
Impune individualizarea demersului educaţional, subliniază importanţa evaluării copilului din
perspectivă educaţională (în termeni de potenţial de învăţare şi de curriculum) şi a intervenţiei
educaţionale specifice, diferenţiate şi adaptate particularităţilor individuale.
Copiii cu cerinţe educative speciale necesită un sprijin suplimentar, activităţi specifice pentru
realizarea sarcinilor învăţării, care diferă de activităţile şi modul de abordare al majorităţii copiilor. Aceşti
copii se confruntă cu diferite tipuri de dificultăţi:
 dificultăţi de deplasare şi mişcare, pentru cei cu dizabilităţi fizice;
 dificultăţi de exprimare, comunicare și orientare în spaţiu, pentru cei cu deficienţe
senzoriale;
 dificultăţi de adaptare la modul de viaţă cotidian şi la exigenţele vieţii sociale, pentru
copiii cu dizabilităţi mintale;
 dificultăţi de ordin psihologic și social manifestate în bariere psihologice, care apar
între persoanele cu şifără dizabilităţi, ca urmare a dificultăţilor întâmpinateîn activităţile
cotidiene, profesionale sau sociale, precum şi din cauza unor prejudecăţi sau a unor
reprezentări deformate cu privire la posibilităţile şi activitatea persoanelor cu dizabilităţi.
Comportamente care pot semnala unele probleme la copil și nevoia acestuia de a fi
observat/evaluat mai atent
Orice copil poate prezenta unele dintre aceste comportamente și să nu aibă probleme
deosebite. Dar dacă copilul continuă să prezinte mai multe dintre comportamentele de mai jos, ar trebui
să fie evaluat mai atent de către specialiști (medicul de familie, asistentul social, psihologul, psioneurologul, oculistul, surdo-pedagogul, ortopedul etc.).
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Este foarte IMPORTANTca fiecare persoană care interacționează cu copilul (părinte, cadru
didactic, etc.) să cunoască aceste semne pentru a-i putea ajuta la moment copilului. Această listă
poate fi utilizată pentru a înregistra informații despre copil, pentru notarea detaliată a comportamentele
văzute, inclusiv frecvenţa, intensitatea și durata, vârsta la care a fost depistată.
Pentru auz:
-Nu întoarce capul după sursa unui sunet nou sau a unei voci noi;
-Nu răspunde când îl chemi din altă cameră;
-Întoarce mereu aceeași ureche către un sunet când vrea să audă mai bine;
-Are infecții dese la ureche, îl doare frecvent urechea/urechile;
-Prezintă reacție accentuată la zgomotele neașteptate;
-Nu răspunde dacă îl chemi atunci când nu te poate vedea;
-Îți privește buzele atunci când îi vorbești;
-Vorbește foarte încet sau foarte tare;
-Nu vorbește sau vorbește ciudat;
-Folosește mai mult gesturi decât cuvinte pentru a comunica;
-Nu este atent la muzică sau la povești mai mult de 5 minute.
Pentru văz:
-Strânge din pleoape, ridică sau întoarce capul pentru a privi la muchiile și colțurile obiectelor;
-Adesea dă peste lucruri sau cade la joacă;
-Se freacă des la ochi sau se plânge că îl dor ochii;
-Nu este capabil să găsească obiecte mici pe care le aruncă;
-Are pleoapele roșii sau cu secreții, pete pe ochi;
-Se freacă des la ochi sau se plânge că îl dor ochii;
-Închide un ochi când privește ceva, se uită cruciș;
-Ține adesea cărțile sau alte obiecte foarte aproape de ochi.
Pentru vorbire:
-La 18 luni copilul încă nu spune mama;
-La 2 ani nu poate denumi obiecte familiale și persoane; nu vorbește deloc;
-La 3 ani nu poate repeta mici poezioare sau cântecele;
-La 4 ani nu vorbește în propoziții simple;
-La 5 ani nu se face înțeles de persoane din afara familiei;
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-Vorbește altfel decât copiii de aceeași vârstă cu el;
-Nu se arată interesat de cărți sau de povești;
-Nu execută comenzi verbale simple;
-Repetă ca un ecou întrebările sau alt material verbal după vârsta de 3 ani;
Pentru înţelegere:
-La 1 an nu reacționează când își aude numele;
-La 3 ani nu poate identifica diferite părți ale feței și nu poate urmări povești simple;
-La 3-4 ani nu răspunde la întrebări simple despre o povestire;
-La 4 ani nu furnizează răspunsuri rezonabile la întrebări, cum ar fi:„ce faci când ți-e foame? sau „ce faci
când ți-e somn?;
-Nu are abilități simple de rezolvare a problemelor, cum ar fi rezolvarea de incastru sau întregirea de
imagini din bucățele, sau respectarea unei ordini în înșirarea de mărgele;
-La 5 ani nu pare să înțeleagă semnificația cuvintelor „azi, „mâine;
-Are dificultăți să înțeleagă lucruri simple pe care alți copii de vârsta lui le înțeleg perfect.
-La 5 ani nu prezintă abilități de memorare cum ar fi repetarea unor scurte secvențe sau numere sau să
spună ce lipsește dintr-un grup de obiecte.
Pentru mișcare:
-la 10 luni nu poate să șadă încă în șezut;
-parte a corpului este mai bine coordonată când merge sau fuge;
-îi tremură mâinile sau este neîndemânatic când execută sarcini de coordonare motorie fină;
-nu-și poate ține echilibrul într-un picior pentru scurt timp la vîrsta de 4 ani;
-nu poate arunca mingea mare care este aruncată către el la vîrsta de 5 ani.

Pentru joc:
-La 1 an nu se bucură de jocuri simple de mișcare;
-La 2-3 ani nu se joacă cu obiecte obișnuite (lingură, săpun etc.);
-La 4 ani nu se joacă încă cu alți copii –nu participă la jocuri de grup sau pe roluri;
-Adesea perturbă jocul copiilor;
-Nu se joacă la fel ca și copiii de vârsta lui.
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În interacţiunea cu adulţii sau copiii:
-Se opune despărțirii de părinți;
-Se ferește de adulții necunoscuți; nu-i place să fie atins de alte persoane (copii, adulți);
-Evită anumiți copii, se simte atras numai de un anumit copil;
-La 5 ani nu împarte (jucării, cărți, dulciuri, roluri etc.) cu alți copii și nu știe să/și aștepte rândul;
-Prezintă comportamente agresive.
În scopul prevenirii întârzierilor în dezvoltare, la momentul identificării unor probleme, este
importantă cunoașterea/estimarea nivelului de dezvoltare, întrucât o tulburare/întârziere sau deviere într-o
arie specifică de comportament se poate manifesta în mod diferit pe parcursul dezvoltării. Efectele pe
termen lung ale unor deficite cognitive sau ale unui mediu inadecvat pot genera probleme în multe domenii de dezvoltare, inclusiv cele care nu erau în mod evident legate de problema primară.
Spre exemplu, deficitul în domeniul afectiv poate fi precursorul unor posibile probleme în
domeniul cognitiv, deoarece experiența de viață plină de eșecuri ulterior va influența performanța
cognitivă, dezvoltarea devenind deficitară la nivelul tuturor domeniilor de dezvoltare.
Din clipa în care copilul se naște, dezvoltarea lui începe să fie monitorizată printr-o varietate de
moduri: luarea în greutate, creșterea în înălțime, starea de veghe - starea de somn, mișcare, vorbire,
reacție emoțională, joc, interacțiune, comunicare, rezultate școlare, adaptarea la condiții noi de viață etc.
Toate aceste lucruri se fac pentru a putea fi identificate orice semne ale unei dezvoltări care nu urmează
traseul tipic.
Dezvoltarea particulară se referă și la schimbările prin care copilul își rafinează
cunoștințele, comportamentele și abilitățile. Dezvoltarea tipică ne oferă o imagine generală cu
privire la progresul copilului în raport cu semenii săi. Dezvoltarea atipică apare atunci când un copil
fie se situează în urma, fie se află înaintea celorlalți copii de aceeași vârstă, în oricare din ariile
de dezvoltare fizică și motricitate (fină și grosieră; sărituri, alergat, desenat, construit), cognitivă
(gândire, înțelegere, rezolvare de probleme), socială (inițierea contactului cu alt copil, jocuri de grup),
limbaj și autonomie (îmbrăcarea, mâncatul, spălarea).
Chiar dacă fiecare copil este unic, având propriul ritm de creștere, există și situații în care apar
îngrijorări legate de dezvoltarea fizică: copilul nu ia în greutate sau nu crește în înălțime într-un ritm
recunoscut ca standard de vârstă. Aceste semne ale dezvoltării atipice pot fi cauzate de probleme de
sănătate sau de anumite condiții de mediu, afectând pe termen lung dezvoltarea copilului.
Dezvoltarea motricității fine și grosiere sunt, de asemenea, dimensiuni ale dezvoltării fizice, de
care trebuie să se țină cont în procesul evaluării nivelului de dezvoltare. Există dezvoltare atipică la nivel
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motor, care se exprimă prin întârzierea formării unei sau mai multor abilități motrice. De exemplu, un
copil de 3 luni, cu dezvoltare tipică, ridică capul și pieptul atunci când este culcat pe burtă, apucă
obiecte, iar copilul cu dezvoltare atipică nu face nici un progres în învățarea acesteia. Intervenția timpurie,
în acest caz, este extrem de importantă, întrucât aceste dificultăți nu dispar cu timpul, ci persistă în lipsa
unui demers în acest sens
Dezvoltarea socială deseori evoluează atipic. Abilitățile sociale îl ajută pe copil să aibă prieteni,
să dezvolte relații apropiate cu membrii familiei și cu alți adulți din mediul de viață. Din interacțiunile
cu ceilalți copilul învață care sunt comportamentele adecvate, regulile sociale, își dezvoltă abilități și
cunoștințe noi. De aceea, este important ca părinții să acorde atenție abilităților sociale ale copilului și,
dacă observă dificultăți, să se adreseze unui specialist.
Dezvoltarea cognitivă, ca domeniu al dezvoltării, înglobează în sine procesele și funcțiile
psihice: memorie, gândire, atenție, înțelegere, planificare, rezolvare de probleme, funcții executive,
aceasta arie a dezvoltării fiind într-o interacțiune directă cu domeniile social, afectiv, limbaj, motor.
Copiii care au întârziere în dezvoltarea cognitivă vor avea nevoie de intervenție specifică,
individualizată, de educație incluzivă și programe individualizate de lucru, în funcție de necesitățile
identificate.
Abilitățile de viață independentă se referă la abilitățile adaptive de viață, care ajută copilul să
funcționeze cât mai independent posibil. Nivelul de dezvoltare al deprinderilor de viață
independentă este corelat cu vârsta copilului. Cunoașterea semnelor unei dezvoltări atipice este
importantă pentru a iniția cât mai timpuriu asistența, care sa-l ajute pe copil să progreseze către o viață
independentă.
Limbajul și comunicarea este domeniul extrem de important pentru evoluția dezvoltării
copilului. Totodată, în acest domeniu, este riscant să stabilești nivelul/gradul de dezvoltare a
anumitor achiziții, în funcție de vârstă. Există, într-adevăr, variații mari între copii în ceea ce privește
achiziția limbajului. Semnele unei dezvoltări atipice a limbajului se exprimă în nedezvoltarea totală a
limbajului, întârziere semnificativă în dezvoltarea vorbirii prin comparație cu copiii de aceeași vârstă,
menținerea unei pronunții defectuoase după 4 ani etc.
Copiii sunt diferiții și parcurg etapele dezvoltării într-un mod individual. În dezvoltarea sa,
fiecare copil are nevoie de grijă și stimulare permanentă din partea adulților care îl îngrijesc, educă,
asistă.
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3.3. Identificarea cerințelor educaționale speciale
Identificarea cerințelor educaționale specialeIdentificarea problemelor în dezvoltarea copilului
și, implicit, a cerințelor educaționale speciale este extrem de importantă din perspectiva
intervenției timpurii, în rezultatul căreia deficiențele/dificultățile pot fi reduse sau chiar remediate.
În procesul de observare participă toți adulții care au atribuții în asistența copilului:
 Personalul didactic(educatori, învățători, profesori, cadre didactice de sprijin, psihologi, logopezi)
sunt împuternici să realizeze o observare pedagogică profesionistă. Contribuția lor permite
identificarea celor mai relevante informații, constatări privind copilul, particularitățile lui de
dezvoltare.
 Părinții, care cunosc cel mai bine propriul copil, istoria dezvoltării lui, aspecte ale vieții de familie,
practicile educaționale utilizate în familie, relația familiei cu instituția de învățământ, planurile de
viitor ale familiei vizavi de copil. În toate cazurile, părinții vor fi subiecți importanți în luarea
deciziilor privind copilul – fie că acestea vizează situația copilului în familie sau în școală.
 Profesioniștii din domeniile non-educaționale(sănătate, asistență socială, ordine publică) care, în
virtutea atribuțiilor, interacționează cu copilul. Aceștia pot aduce noi aspecte, analize și argumente
complementare privind cerințele speciale ale copilului: de dezvoltare sau educaționale.
Observarea se desfășoară, de regulă, nu în cadrul unui singur episod evaluativ, ci într-o perioadă mai
îndelungată, suficientă pentru formularea unor constatări și concluzii pertinente. Recurența operațiunilor
copilului, în situații diferite, permite identificarea dificultăților și a cauzelor acestora.
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Activități practice

Dezbateri
1. Argumentați importanța identificării timpurii a CES.
2. Descrieți 5 factori de risc din mediul de creștere a copilului care pot afecta dezvoltarea.
3. Organizați dezbateri la tema ”Dezvoltare tipică vs dezvoltare atipică”.

Lucru în perechi/în grup
1. Discutați în perechi și identificați, cel puțin, 5 exemple de CES care nu sunt condiționate
de dizabilități. Explicați de ce aceste situații ale copiilor sunt con-siderate ca CES.
2. Descrieți cum v-a influențat dezvoltarea timpul și mediul în care ați trăit
3. Argumentați importanța prevenirii întârzierilor în dezvoltare și a identificării timpurii a
dezvoltării atipice a copilului.

Evaluare:
Prezentați argumente pentru fiecare opțiune.
1. Descrieți modul în care contextele istorice influențează percepția asupra dezvoltării copilului.
2. Argumentați în care contexte profesionale se aplică cunoștințele despre dezvoltarea copilului?
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Concepte cheie:
Abordarea individualizată
Identificarea și intervenția
timpurie
Abordarea holistică
Centrarea pe copil
Suportul educațional
Plan educațional
individualizat
Curriculum general cu
adaptări
Curriculum modificat
Mediu incluziv
Design universal
Evaluare

Finalități: Ca rezultat al studierii acestui capitol,
participanții:
•
vor
achiziționa
cunoștințe
privind
conceptele și cele mai noi tendințe în abordarea
individualizată a copilului;
•
vor cunoaște și vor putea proiecta, organiza
și furniza diverse forme de suport educațional
copiilor cu CES;
•
vor avea competențe de planificare și
organizare a procesului educațional conform
principiilor educației incluzive;
•
își vor forma abilitățile necesare în calitate
de participant la procesul PEI, achiziționând
competențe de adaptare și modificare a
curriculumului general;
•
vor cunoaște și vor putea aplica/realiza
procedurile specifice subscrise evaluării
cunoștințelor/progreselor copiilor cu CES.

4.1 . Concepte și tendințe actuale în abordarea individualizată
a copilului
Abordarea individualizată se referă la politicile și practicile educaționale orientate spre
identificarea și valorizarea punctelor forte ale copiilor. Această viziune implică trecerea de la o abordare
deficitară, care pune accentul pe probleme și patologii, la abordarea din perspectiva a ceea ce poate si
reușește mai bine individul. Din punct de vedere istoric, sistemele care lucrează cu copiii au pus accentul
pe furnizarea eficientă de servicii, concentrându-se pe ceea ce e în neregulă cu copilul și mai puțin, sau
deloc, pe ceea ce poate.
Astfel au luat naștere sisteme de protecție și îngrijire punitive și stigmatizatoare în abordări. O
revizuire a literaturii de specialitate sugerează că abordarea individualizată este o viziune filozofică
generală, care este aplicată în domeniile de bază ce vizează copilul și necesitățile lui, inclusiv în educație,
și aplicarea căreia este în beneficiul copiilor prin:

• influențarea gradului de implicare a lor în

programele/serviciile de suport;
• creșterea eficacității intervențiilor și crearea rețelelor de sprijin multidisciplinar;
• implicarea și responsabilizarea familiilor în valorificarea punctelor forte ale propriilor copii.
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Abordarea individualizată este strâns legată de principiul respectării interesului superior al
copilului, ceea ce presupune că toate intervențiile care vizează copilul se vor face cu luarea în considerare
a ceea ce este esențial în beneficiul copilului.
Conceptele de bază aferente acestei abordări sunt: identificarea și intervenția timpurie, abordarea
holistică, centrarea pe copil.

Identificarea și intervenția timpurie
În contextul dezvoltării educației incluzive și a diferitelor modele de incluziune a copiilor cu
cerințe educaționale speciale, un rol extrem de important îl au identificarea și intervenția timpurie.
Identificarea se referă la detectarea unor probleme, reale sau potențiale, privind dezvoltarea copilului de
la cele mai mici vârste (probleme comportamentale, de dezvoltare emoțională, intelectuală). Subiectul se
referă la detectarea precoce a debutului timpuriu al acelor indicatori care induc ideea existenței unor
tulburări sau deficiențe în dezvoltarea copilului.
Identificarea timpurie atrage după sine necesitatea intervenției timpurii, care presupune crearea
conexiunilor între furnizorii de servicii cu responsabilități în abordarea și asigurarea dezvoltării copiilor.
Intervenția timpurie este definită ca un sistem de servicii medicale, sociale și psihopedagogice oferite
copiilor pentru identificarea, evaluarea și asistența tulburărilor de dezvoltare și a riscurilor de apariție a
acestora, în vederea stimulării dezvoltării fizice, motorii, senzoriale, inclusiv a vederii și auzului,
dezvoltării cognitive, comunicative, sociale, psihoemoționale și a celei adaptive.
Intervenția timpurie trebuie să înceapă, în mod evident și natural, în familie, interacțiunea dintre
părinți și copil fiind extrem de importantă. La fel de importantă este considerată experiența părinților în
îngrijirea copilului, precum și sprijinirea părinților pentru a asigura sănătatea și siguranța copilului. Din
această perspectivă, intervenția timpurie este un sistem conceput pentru a sprijini modelele familiale de
interacțiune care promovează și determină buna dezvoltare a copilului.
Elementele de bază ale intervenției timpurii:
1. Există un cadru comun de acțiune pentru toate componentele sistemului de intervenție timpurie.
2. Integrarea și coordonarea la toate nivelurile este evidentă. Aceasta presupune evaluări interdisciplinare,
evaluări pentru planificarea intervențiilor, elaborarea și implementarea planurilor de intervenție
comprehensive și integrarea la nivel de sisteme.
3. Incluziunea și participarea copiilor și a familiilor în programe și activități comunitare este maximală.
4. Procedurile de identificare timpurie sunt elaborate și puse în aplicare.
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5. Se efectuează evaluări periodice pentru colectarea/analiza feedbackului.
6. Promovarea intervențiilor timpurii ține cont de diferențele culturale, contextuale.
7. Intervențiile se bazează pe dovezi.
8. Sistemele recunosc interdependența tuturor componentelor intervenției timpurii și mențin această
perspectivă.
Identificarea şi intervenția timpurie devin extrem de importante în abordarea copiilor cu dizabilități,
deoarece constituie punctul de pornire în proiectarea și realizarea tuturor demersurilor ulterioare pentru
abilitarea lor. Pentru mulţi copii, identificarea dizabilităţii şi direcţionarea către serviciile competente se
face abia după intrarea în sistemul de învăţământ. Această abordare a intervenției timpurii este, în cele
mai multe cazuri, unilaterală, deoarece nu se asigură multidisciplinaritatea intervenției, copiii cu
dizabilități având nevoie, în egală măsură, de serviciile medicilor, psihologilor, pedagogilor, asistenţilor
sociali, kinetoterapeuţilor, altor terapeuți. Lipsa mecanismelor explicite și a serviciilor pentru depistarea
şi intervenţia timpurie, precum şi lipsa resurselor umane şi materiale, afectează şansele de recuperare ale
acestor copii, iar depistarea tardivă exclude şansele de intervenţie timpurie – cea mai eficientă formă de
răspuns la situaţia copiilor cu dizabilități.

Abordarea holistică
De rând cu identificarea și intervenția timpurie, un alt concept derivat din principiul
individualizării este abordarea holistică, însemnând, la modul general, o viziune potrivit căreia
personalitatea umană este considerată un construct multidimensional, bio-psiho-social, cu multitudinea
de aspecte/fațete ce rezultă din această abordare: materiale și imateriale, conștiente și inconștiente,
raționale și iraționale.
Contextualizată în învățământ, abordarea holistică presupune adoptarea unui model de educație
care, adițional la componenta tradițională, academică, țintește dezvoltarea personalității copilului ca un
tot întreg – cu emoții, abilități sociale, credințe spirituale, participare comunitară și inserție socială
generală. Abordarea holistică în educație se bazează pe premisa că fiecare persoană își găsește identitatea,
sensul și scopul în viață prin legăturile cu comunitatea, cu lumea naturală și cu valorile spirituale.
Această viziune (deși nu foarte nouă, dar modernizată) este tot mai frecvent abordată atât de
factorii de decizie din educație, cât și de practicieni, pornind de la carențele educației: sistemele
educaționale actuale nu garantează, în mod neapărat, un adult bine echilibrat și sănătos pe toate planurile,
chiar dacă rezultatele lui școlare arată că a studiat toate materiile. În special, psihologii insistă asupra
faptului ca modelele educaționale să ia în considerare persoana ca întreg și să contribuie la dezvoltarea,
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perfecționarea fiecărei părți a acestui întreg.
Raționamentele de bază în susținerea acestei aserțiuni sunt următoarele:
 Emoțiile au impact asupra învățării
 Învățarea nu se referă doar la achiziționarea de cunoștințe
 Sănătatea emoțională este crucială pentru succesul învățării
 Creativitatea este necesară pentru inovare
 Inspirația conduce dorința de a afla mai multe
 Pozitivismul promovează productivitate
 Depresia reduce capacitatea de învățare
 Există niveluri de inteligență
 Perspectiva individului asupra lumii înconjurătoare este colorată de bunăstarea emoțională
 Conectarea vieții reale, cunoștințelor și emoțiilor face ca învățarea să fie mai semnificativă
 Abordarea holistică este foarte indicată pentru copiii cu dizabilități de învățare
 Abordarea holistică este foarte indicată pentru copiii cu dizabilități intelectuale
 Bunăstarea emoțională contribuie la dezvoltarea relațiilor interpersonale
Abordarea holistică a dezvoltării copilului și a furnizării învățării capătă semnificații speciale în
contextul educației incluzive. Astfel, potrivit UNESCO, dezvoltarea Incluziunea educațională a copiilor
cu CES va viza, între altele, crearea și promovarea unei abordări holistice a educației care să garanteze că
grupurile marginalizate și excluse sunt incluse în toate activitățile educaționale.

Centrarea pe copil
Centrarea pe copil vizează abordarea potrivit căreia în toate intervențiile ce vizează copilul,
cerințele individuale, interesele, preferințele, alegerile etc. vor fi prioritare și vor guverna toate acțiunile
adulților în raport cu copilul, iar acțiunile adulților vor fi adaptate la nivelul de dezvoltare și punctele
forte ale copilului. Cu referire la educație, învățarea centrată pe copil presupune o gamă largă de
programe educaționale, experiențe de învățare, abordări instructive și strategii de suport educațional
orientate spre satisfacerea nevoilor, intereselor, aspirațiilor copiilor. Pentru a realiza acest obiectiv,
instituțiile de învățământ și personalul didactic au la dispoziție o multitudine de metode de la modificarea
tehnologiilor de predareînvățare-evaluare până la modificarea integrală a conținutului învățării. Fiind
folosit pe scară largă, termenul centrarea pe copil este, deseori, aplicat neadecvat în practica educațională.
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Incluziunea educațională a copiilor cu CES este în cel mai direct mod legată de organizarea și
furnizarea suportului adițional în învățare, acesta având diferite forme, tipuri, modalități de acordare.
Suport educațional este un termen generic, utilizat pentru denumirea activităților, programelor și
serviciilor de sprijin acordate copilului, care, din anumite motive, nu poate studia conform unui program
standard, nu poate însuși materia conform curriculumului de bază și necesită pregătire și sprijin
adiționale. Premisa de bază de la care se pornește în proiectarea și acordarea suportului educațional este
că toți copiii pot învăța și înregistra progrese.
Necesitatea suportului educațional poate fi determinată de dificultățile de învățare și/sau de o
dizabilitate. Suportul educațional se referă la acele servicii care asigură atât independenţa în viaţa de zi cu
zi a persoanei cu dizabilităţi, cât şi exercitarea drepturilor ei. Ca și oricare ale procese, acordarea
suportului educațional eficient se întemeiază pe o serie de principii de bază, de care urmează să țină cont
responsabilii cu organizarea/realizarea activităților de suport:
1. Promovarea și realizarea unor politici instituționale coerente și efective.
2. Intervenția timpurie intensivă.
3. Prevenirea eșecului școlar.
4. Direcționarea resurselor către elevii care au cele mai mari necesități.
5. Colaborarea între actorii relevanți. Implicarea părinților.
Suportul educațional se organizează/furnizează în scopul optimizării procesului de predareînvățare în vederea abilitării elevilor cu dificultăți de învățare să realizeze și să achiziționeze niveluri
adecvate de competențe înainte de a părăsi sistemul educațional. Acest scop poate fi atins cel mai eficient
prin implementarea unor politici și abordări școlare care țintesc necesitățile specifice și speciale de
învățare ale copiilor. Atare politici și abordări pot fi dezvoltate prin intermediul unor consultări largi, care
vor coordona demersurile cadrelor didactice, ale părinților și ale altor actori cu atribuții în lucrul cu copiii.
În procesul de planificare și furnizare a suportului educațional, instituția de învățământ, integral,
trebuie să devină o resursă pentru acordarea suportului, prin:
1.

Asigurarea unui management eficient al tuturor proceselor derulate în instituție, orientat spre

satisfacerea necesităților copiilor.
2.

Împărtășirea de către întreg personalul școlii a încrederii că fiecare copil poate să reușească. 3.

Recunoașterea necesității susținerii cadrelor didactice implicate în acordarea suportului educațional.
4.

Flexibilizarea și diferențierea procesului educațional în funcție de potențialul și necesitățile

tuturor copiilor.
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5.

Analiza sistematică a eficienței și impactului activităților realizate și a progreselor înregistrate.
Impactul acordării suportului educațional se va reflecta în:

• îmbunătățirea capacității de învățare a copiilor cu performanțe reduse/ dificultăți de învățare;
• consolidarea competențelor de bază și a strategiilor de învățare la nivelul care le va permite copiilor să
acceadă la o participare deplină la curriculumul general;
• atingerea unor rezultate adecvate ale competențelor de citit-scris și calcul;
• aplicarea unor strategii de învățare independentă;
• formarea atitudinilor pozitive și a respectului de sine;
• dezvoltarea și promovarea parteneriatelor între profesorii la clasă, cadrele de sprijin și părinți în
proiectarea și aplicarea unor programe de suport educațional;
• implementarea unui sistem de monitorizare a progreselor copiilor.
Calitatea, eficiența și durabilitatea intervențiilor de suport educațional va depinde de acceptarea de
către instituția de învățământ și a personalului acesteia a inovaţiilor, a experienţelor noi și a schimbării, în
general. Doar inovarea pedagogică continuă va stimula și alimenta resursele instituționale pentru
prestarea suportului adecvat, la un nivel înalt de calitate.

4.3. Planificarea și organizarea
perspectivă incluzivă. Procesul PEI

procesului

educațional

din

Proiectarea didactică, abordată drept un proces complex, reprezintă o funcție managerială
importantă la orice nivel al sistemului educațional. Termenul proiectare este definit:
 în sens tradițional (planificare): împărțirea timpului și materiei sub forma planului calendaristic,
sistemului de lecții, planului tematic, proiectului de lecție;
 în sens modern (design instrucțional): act de anticipare, prefigurare a demersului didactic, în
termeni care să-l facă traductibil în practică.
Proiectarea în sine ca proces este o construcție organizată procedural. Din perspectivă
constructivistă, este una anticipativă și procedurală, pentru că se raportează la situații concrete și oferă
soluții, arată cum se rezolvă teoretic o problemă a instruirii, apoi tehnologia de rezolvare practică.
Totodată, proiectarea constructivistă se axează pe formarea abilităților de construire a cunoașterii de către
elevii înșiși, pornind de la ideea individualizării procesului educațional, inclusiv a proiectării.
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Administrația instituției:


Aprobă componența CMI și a echipei PEI;



Desemnează specialistul responsabil de coordonarea activității de elaborare a PEI;



Facilitează colaborarea în procesul de planificare, evaluare, realizare a PEI;



Monitorizează procesul de elaborare a PEI și respectarea recomandărilor SAP;



Asigură discutarea/examinarea și aprobarea PEI în cadrul Consiliului profesoral al instituției
(în termen nu mai mare de 30 zile de la data recepționării Raportului de evaluare complexă
a dezvoltării copilului (cazul primului an în care copilului i se elaborează PEI) și către începutul
fiecărui an de studii (cazul când copilul a avut în anul precedent PEI);



Validează, prin ordin, decizia Consiliului profesoral privind aprobarea PEI și/sau a modificărilor
în urma revizuirii/actualizării PEI;



Asigură evaluarea activității cadrelor didactice implicate în realizarea PEI;



Monitorizează realizarea prevederilor incluse în Planul de tranziție;



Încurajează implicarea părinților și a elevului în procesul PEI.

Dirigintele clasei:
 Are rolul de coordonator al procesului PEI;
 Acumulează și comunică echipei informaţia pe care o cunoaște cu referinţă la punctele forte,
necesitățile și interesele elevului;
 Coordonează elaborarea adaptărilor psihopedagogice;
 Prezintă recomandări privind adaptările de mediu (ambientale) adecvate CES ale elevului și
monitorizează realizarea acestora;
 Coordonează activitatea de stabilire a finalităților de învățare în consens cu CES ale
elevului;
 Examinează, împreună cu profesorii la clasă, eficiența strategiilor/tehnologiilor didactice
(activităților de învățare) individualizate;
 Examinează, împreună cu profesorii la clasă și alți specialiști care asistă copilul, la
începutul

fiecărui

semestru,

nivelul

de

atingere/formare

a

finalităților/competențelor

planificate în curriculumul individualizat și pe domenii de dezvoltare;
 Ține legătură permanentă cu părinții/alți reprezentanți legali ai elevului, cadrele didactice la
discipline de studiu, cadrele didactice de sprijin.
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Psihologul școlar:
 Acumulează și comunică echipei informația cu referință la punctele forte, necesitățile, interesele și
caracteristicile specifice ale elevului (limbajul, gândirea, imaginația, memoria, atenția, tipul de
inteligență, afectivitatea/emotivitatea, temperamentul, stilul de învățare);
 Formulează recomandări membrilor echipei privind planificarea activităților de asistență a
elevului în conformitate cu cerințele educaționale speciale și caracteristicile specifice ale acestuia;
 Prezintă recomandări privind adaptările ambientale adecvate cerințelor educaționale speciale ale
elevului;
 Planifică și realizează asistența psihologică a elevului;
 Concretizează adaptările psihopedagogice necesare în organizarea procesului educațional;
 Colaborează cu toți specialiștii implicați în elaborarea/ realizarea/monitorizarea PEI.
Învăţătorul/profesorul la clasă:
 Furnizează informații privind rezultatele evaluării competențelor elevului în materia respectivă de
studiu, pentru a identifica punctele forte și necesitățile elevului;
 Proiectează și realizează adaptările și/sau modificările curriculare la disciplina de studiu,
formulează finalitățile de învățare;
 Corelează proiectarea didactică (de lungă și de scurtă durată) cu PEI, prin stabilirea obiectivelor
specifice pentru elevul cu CES;
 Identifică cele mai adecvate strategii/tehnologii didactice la disciplina de studiu, care asigură
progrese în dezvoltarea copilului;
 Determină și realizează strategii de evaluare adecvate necesităților copilului;
 Identifică resursele necesare realizării finalităților stabilite;
 Oferă servicii de consultanță elevului și părinților/altor reprezentanți legali în parcurgerea
demersului educațional la disciplina de studiu;
 Creează cadrul relațional adecvat în clasă pentru toți (profesor-elev, elev-elev);
 Colaborează cu toţi specialiștii implicați în elaborarea/realizarea/evaluarea PEI.

Cadrul didactic de sprijin:
 Planifică și realizează asistența individualizată a elevului cu CES (la clasă, în CREI);
 Ajută elevul în realizarea activităţilor de învăţare, în coordonare cu învăţătorul/profesorii la clasă;
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 Urmărește progresul elevului privind finalităţile de învăţare descrise în PEI, în coordonare cu
învăţătorul/profesorii la clasă;
 Supraveghează nivelul de atingere a finalităţilor indicate în PEI și consemnează realizările și
progresele elevului;
 Colaborează cu toţi specialiștii implicaţi în procesul PEI.

Logopedul:
 Participă la procesul de elaborare, realizare, monitorizare, revizuire/actualizare a PEI;
 Elaborează și realizează programe individuale de asistență logopedică pentru copil;
 Coordonează programele de asistență cu alți specialiști;
 Selectează/elaborează, adaptează și aplică instrumente de evaluare logopedică;
 Identifică și/sau elaborează materiale didactice accesibile și adecvate copilului;
 Sprijină și consiliază cadrele didactice și părinții în abordarea individualizată a copilului cu
tulburări de limbaj.

Kinetoterapeutul:
 Participă la procesul PEI, prin elaborare, realizare, monitorizare, revizuire/actualizare a PEI;
 Elaborează și realizează programe individualizate de abilitare/reabilitare fizică a copilului;
 Utilizează tehnici corespunzătoare vârstei și potențialului copilului;
 Evaluează/reevaluează progresul în dezvoltarea psihomotorie a copilului și adaptează planul
de asistență în funcție de rezultat;
 Implică părinții în implementarea programelor de asistență kinetoterapeutică;
 Colaborează cu personalul didactic, nedidactic și auxiliar în abordarea individualizată a copilului.
Părinții/alți reprezentanți legali ai copilului:
 Furnizează informaţii la zi privind copilul (stilul și modul de învăţare acasă, pregătirea
temelor etc.);
 Oferă informaţii importante care ajută la elaborarea adaptărilor curriculare pentru copil (de
exemplu, despre talentul și abilităţile pe care le manifestă copilul acasă și în comunitate, despre
preocupările, preferinţele/non-preferințele copilului, despre modul propriu de învăţare, despre
interesele acestuia și modul de reacţionare în diverse situaţii);
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 Consolidează și asigură continuitate demersului educaţional și non-educațional realizat de
personalul din instituţia de învăţământ, oferind copilului acasă posibilităţi pentru dezvoltare și
aplicare în practică a competenţelor;
 Furnizează informaţii privind modul în care copilul transferă/poate transfera competențele
achiziționate în cadrul școlii în situaţii cotidiene acasă și în comunitate;
 Se

implică

în

luarea

deciziilor

vizând

copilul

și

în

realizarea

programelor

de

abilitare/reabilitare continuă a dezvoltării acestuia;
 Asigură frecvența școlară a copilului;
 Colaborează cu instituția de învăţământ în scopul realizării obiectivelor.

Copilul:
 Informează despre punctele forte, preferințele, non-preferințele personale, stilul și modul de
învăţare preferat etc.;
 Este implicat și ia parte la luarea deciziilor care îl vizează în contextul procesului PEI;
 Oferă informații privind conformitatea strategiilor/tehnologiilor didactice individualizate,
strategiilor de evaluare individualizate etc., stilului și potențialului său de învățare;
 Informează despre nivelul de adecvare (comoditate, utilitate) a adaptărilor ambientale,
echipamentului specializat;
 Se încadrează în procesul educaţional conform prevederilor PEI.
Planificarea asistenței copilului la lecție de către cadrul didactic de sprijin (CDS)
În structura personalului de suport, un rol de bază îi revine cadrului didactic de sprijin (CDS),
care, în conformitate cu Codul Educației, este/poate fi specialistul calificat în domeniul pedagogiei,
psihopedagogiei și psihopedagogiei speciale, care acordă asistenţă psihopedagogică copiilor cu CES.
Cadrul didactic de sprijin poate fi încadrat la orice nivel de învățămînt şi poate trece de la un nivel
de învățămînt la altul. Dacă numărul de elevi este mai mic decît cel stabilit, unitatea de cadru didactic de
sprijin se poate fragmenta, fiind planificată activitatea prin cumul sau cu ora, conform legislației în
vigoare.Sarcina de bază a CDS este dezvoltarea şi promovarea activităţilor de asistenţă educaţională, care
să asigure compensarea şi remedierea dificultăţilor de învăţare de ordin structural, organizatoric,
emoţional sau de altă natură ale copiilor cu CES.
Pornind de la misiunea cu care este investit şi, conform reglementărilor în vigoare, CDS exercită,
în principal, următoarele atribuții:
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facilitează şi susține incluziunea şcolară a copilului cu CES;



participă, în comun cu învățătorii/cadrele didactice pe discipline şcolare, alți specialişti, la
elaborarea PEI;



colaborează cu învățătorii/cadrele didactice pe discipline şcolare, alți specialişti pentru realizarea
obiectivelor PEI şi stabilirea modalităților concrete de lucru cu copiii cu CES; colaborează cu
părinţii copilului cu CES şi cu însuşi copilul;



elaborează şi implementează strategii de sprijin în toate ariile curriculare, precum şi identifică
resursele necesare şi adecvate realizării acestora;



realizează activități de recuperare educațională, individuale sau în grup, asistă copilul cu CES în
pregătirea temelor pentru acasă;



propune şi realizează materiale didactice individualizate, în funcţie de dificultăţile de învăţare ale
elevilor;



coordonează activitatea CREI din instituție;



acordă consultanță şi colaborează cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile CDS;



participă, ca formator, în cadrul programelor de informare/for-mare a cadrelor didactice în
probleme ce țin de EI, de diseminare a cunoştințelor şi experiențelor cu privire la asistența
copiilor cu CES.
Atribuţiile concrete ale cadrului didactic de sprijin sunt stabilite în Fișa de post, aprobată de

directorul unităţii de învățămînt.
Pentru a-şi realiza cu succes misiunea, atribuțiile şi sarcinile concrete, în procesul de asistență şi
abilitare/reabilitare a copilului cu CES, CDS va realiza activități în:
 grupa/clasa în care este inclus copilul cu CES;
 în CREI;
 în familia copilului asistat;
 în alte instituții din comunitate (unități educaționale, de agrement etc.), în care însoțeşte
copilul.
Numărul de ore atribuite activității cadrului didactic de sprijin în diverse locații va fi stabilit de
comun acord cu învăţătorii sau profesorii, agreat în cadrul şedinței CMI şi consemnat în PEI. Totuşi, este
recomandabil ca cel puțin 50 la sută din orele de asistență să fie dedicate acordării suportului la lecții,
pentru a favoriza/facilita încadrarea copilului în procesul educațional efectiv.
Pentru ca sprijinul acordat copilului de către CDS nemijlocit la lecție să fie eficient, această
activitate se va planifica, organiza și, în mod obligatoriu, se va coordona cu cadrul didactic la clasă.
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Astfel, se va face:
• Precizarea competențelor/abilităților copilului la disciplina școlară:
– rezultate monitorizare PEI;
– analiza evoluției dezvoltării copilului;
– analiza rezultatelor școlare la disciplina de studiu.
• Cooperarea cu cadrul didactic la clasă pentru:
– informare reciprocă;
– precizarea tipului, structurii, temei lecției;
– selectarea strategiilor educaționale care vor fi utilizate la lecție.
În procesul pregătirii asistenței, cadrul didactic de sprijin va respecta cerințele și particularitățile
procesului educațional incluziv, după cum urmează:
• La nivel de planificare/organizare:
– axarea pe obiectivele PEI, Curriculumul individualizat;
– stabilirea obiectivelor comune prin cooperare și parteneriat cu cadrul didactic la clasă;
– selectarea și utilizarea suportului educațional adecvat necesităților elevului cu CES;
– utilizarea tehnologiilor incluzive eficiente.
• La nivel de realizare:
– acordarea de suport calitativ și calificat;
– dozarea echilibrată a sarcinilor;
– asigurarea flexibilității;
– motivarea și stimularea învățării.
Avantajele intervenției prin cadrul didactic de sprijin sunt asociate cu suportul direct pe care îl
poate primi copilul cu CES, fără ca acesta să fie exclus din mediul educațional, şi, în mod evident, fiind
ajutat să diminueze sau să elimine dificultățile de învățare şi să-şi dezvolte competenţele şcolare necesare
pentru integrarea cu succes în societate.
Procesul PEI
În conformitate cu prevederile normative în vigoare, pentru fiecare elev cu CES se elaborează un
plan educațional individualizat (PEI), parte componentă a pachetului de documente curriculare,
instrument de organizare și realizare coordonată a procesului educațional pentru copilul CES. Acțiunile
de elaborare, realizare, monitorizare, revizuire/actualizare a planului educațional individualizat, realizate
după constatarea/stabilirea CES ale copilului, se constituie într-un proces integru, coordonat, denumit
procesul PEI.
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PEI este:
• un produs curricular, care include rezumatul punctelor forte, intereselor şi necesităților elevului,
astfel încît fi nalităţile în materie de studiu, stabilite pentru elev în perioada planifi cată, pot să difere de fi
nalităţile şi conţinuturile educaţionale stabilite în Curriculumul general, aprobat în modul stabilit de
Ministerul Educației;
• un plan de acţiuni care vin să răspundă necesităților specifi ce ale elevului în organizarea
procesului educațional prin modifi cări sau adaptări curriculare;
• un suport pentru personalul didactic, în vederea organizării demersului educaţional în funcţie de
potențialul și progresele elevului;
• un plan elaborat, realizat, revizuit/actualizat de către personalul instituţiei de învăţământ;
• un document de lucru fl exibil, care poate fi modifi cat la necesitate;
• un instrument de responsabilizare a elevului, părinţilor acestuia, altor persoane care, conform
planului, sunt chemate să ajute elevul în atingerea obiectivelor şi finalităţilor care i-au fost stabilite;
• un dosar care se completează continuu și care reflectă traseul de dezvoltare a elevului.
Funcţiile PEI
• identificarea și prioritizarea necesităților de învățare și dezvoltare a copilului;
• reglementarea procesului educațional pentru copilul cu cerințe educaționale speciale,
asigurându-i acces echitabil la educație în instituția de învățământ general;
• definirea scopului și obiectivelor educaționale și de abilitare/reabilitare a dezvoltării pe termen
scurt, mediu și lung;
• stabilirea domeniilor de intervenţie individualizată cu copilul, familia, specialiștii;
• stabilirea conexiunilor între toți specialiștii/persoanele care asistă copilul în procesul educațional;
• delegarea responsabilităţilor conform resurselor disponibile (umane, materiale și de timp),
inclusiv copilului, părințiilor;
• monitorizarea, evaluarea și reevaluarea procesului de asistenţă psihopedagogică oferită copilului.
Scopul PEI
Abordarea individualizată a necesităţilor copilului pornește de la potenţialul actual de dezvoltare
psihică, fi zică, socială și nivelul de dezvoltare a abilităţilor motorii, intelectuale, școlare etc. Elaborarea
PEI se bazează pe o evaluare complexă a punctelor forte, a intereselor şi necesităților elevului.
În acest context, PEI are drept scop asigurarea progresului în dezvoltarea copilului (pe domeniile
emoțional, motor, cognitiv, verbal, social), în funcție de potențialul acestuia, identificând strategii, resurse,
tehnologii, servicii care vor facilita progresul.
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Procesul de elaborare și realizare a PEI se organizează prin parcurgerea următoarelor etape:
I. Evaluarea primară/inițială a copilului;
II. Evaluarea complexă multidisciplinară a dezvoltării copilului;
III.Constituirea echipei de elaborare a PEI și repartizarea sarcinilor;
IV. Elaborarea PEI;
V. Realizarea PEI;
VI. Monitorizarea, revizuirea și actualizarea PEI.
PEI se revizuieşte/actualizează periodic, de regulă semestrial. În urma revizuirii/actualizării pot fi
modificate/actualizate

anumite

compartimente

ale

PEI,

în

funcţie

de

rezultatele

evaluării

elevului.Elaborarea, realizarea şi revizuirea/actualizarea PEI se face în colaborare cu toţi factorii implicaţi
în asistența copilului (cadre didactice de predare, de sprijin și manageriale, psiholog școlar, medic de
familie, specialiști în terapii specifice, asistent social, părinți).
PEI se elaborează de o echipă, componența nominală a căreia se aprobă prin ordinul directorului
instituției. În componența echipei PEI intră dirigintele/învățătorul la clasă, psihologul școlar, toți
profesorii care predau în clasa în care este înscris elevul, alți specialiști care asistă elevul.PEI se
elaborează în termen nu mai mare de 30 de zile de la data înscrierii elevului în instituţie.

4.4. Adaptări și modificări în procesul incluziunii educaționale a
copiilor cu CES și/sau dizabilități
Individualizarea reprezintă o dimensiune deosebit de importantă a organizării procesului și
furnizării suportului educațional, având drept scop asigurarea accesului efectiv la educaţie de calitate
pentru toți copiii. Abordarea respectivă este determinată de necesitatea de a favoriza dezvoltarea optimă a
competențelor fiecărui copil prin individualizarea sarcinilor didactice, a modalităților de realizare a lor, a
gradului de efort și a procedeelor de reglare a acestora potrivit particularităților individuale de dezvoltare.
Drept punct de pornire în proiectarea procesului educațional individuzat intervine ipoteza
potrivut căreia sunt copii cu cerințe speciale în învățare, care (1) fie necesită sprijin suplimentar pentru
atingerea nivelurilor de competențe conform curriculumului general, (2) fie necesită modificarea
curriculumului astfel încât acesta să devină accesibil copiilor respectivi. Din această perspectivă, în
realizarea procesului educațional individualizat se aplică adaptările curriculare, care pot avea loc pe două
căi:
 prin aplicarea curriculumului general cu adaptări psihopedagogice, în materie de evaluare și
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ambientale;
 prin modificarea curriculumului general.
Aplicarea curriculumului general cu adaptări
Acest tip de individualizare presupune că elevul cu CES va parcurge materia de studiu conform
curriculumului general, beneficiind de strategii individualizate de predare-învățareevaluare care sunt
corelate/adaptate la potențialul elevului și care vor asigura realizarea finalităților educaționale generale.
În cazul dat, se va considera că elevul cu CES realizează curriculumul general cu adaptări, fapt
consemnat în PEI.

Modificarea curriculumului general
Individualizarea procesului educațional prin modificări curriculare presupune modificarea
finalităților educaționale și a conținuturilor din curriculumul general şi adaptarea tehnologiilor de
predare-învățare-evaluare, în funcție de potențialul elevului. În cazul dat, se va considera că elevul cu
CES realizează un curriculum modificat.

Adaptarea materialelor didactice ca mijloc de individualizare a procesului educational
Unul din elementele importante ale individualizării procesului educațional este adaptarea
materialelor de învățare, efectuată în scopul asigurării accesului copiilor cu CES la curriculum și, în
general, la informația relevantă învățării.
Adaptarea mediului de învățare din perspectiva abordării individualizate a cerințelor
copiilor
Crearea unui mediu educațional sigur și prietenos este o condiție iminentă pentru asigurarea
succesului incluziunii educaționale a copiilor cu cerințe speciale și a performanțelor lor academice și
sociale. Acest lucru devine și mai important în cazul copiilor cu dizabilități.
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4.5.
Evaluarea
individualizării

rezultatelor

școlare

din

perspectiva

Fiecare dintre elementele componente ale procesului educațional – predarea, învățarea, evaluarea
– sunt deschise, corelative, interacționează şi se condiţionează reciproc, producând rezultate școlare,
reprezentate prin competențe. Rezultatele învățării/competențele sunt evaluate pe parcursul școlarității
prin evaluare formativă/continuă, precum și prin evaluare sumativă/finală.
Evaluarea, în context educațional, reprezintă un proces complex de măsurare, apreciere, analiză şi
interpretare a datelor prin intermediul unor instrumente de evaluare, în scopul emiterii unor judecăţi de
valoare asupra rezultatelor obţinute din acest proces şi adoptării unor decizii pedagogice care se impun.
Evaluarea are rolul de a sprijini activitatea de învăţare şi de formare a competenţelor şcolare, de a măsura
progresul elevilor, de a cultiva și consolida motivaţia învăţării, de a reglementa activitatea cadrului
didactic şi a elevilor şi de ai obișnui pe elevi cu aprecierea.
Literatura de specialitate indică opt componente importante, valorificate în evaluarea progresului
şcolar al elevilor, inclusiv a celor cu CES:
• Obiectul evaluării (ce vom evalua?);
• Criteriile evaluării (în raport cu ce evaluăm?);
• Operaţiile evaluării (ce paşi vom urma în procesul evaluării?);
• Strategiile (ce acțiuni de evaluare proiectăm/coordonăm?);
• Tipurile/formele de evaluare (în ce scop evaluăm?);
• Metodele, tehnicile, instrumentele (cum vom evalua?);
• Timpul evaluării (când vom evalua?);
• Agenţii evaluării (cine realizează evaluarea?).
Evaluarea progresului școlar al elevilor cu CES se realizează în conformitate cu reglementările
normative și metodologice generale, cu luarea în considerare a particularităților individuale de dezvoltare
și a potențialului acestora.
Evaluarea progresului școlar al copiilor cu CES care parcurg materia de studiu la disciplină prin
curriculum general cu adaptări (CGA) se realizează în baza reglementărilor generale privind conținutul
evaluării, cu adaptarea tehnologiilor de evaluare.
Evaluarea finală și certificarea în cadrul procesului educațional incluziv
Din perspectiva principiilor docimasticii (tehnica examenelor) și doxologiei (studierea sistematică
a rolului evaluării în procesul educațional), procesul complex de evaluare finală a rezultatelor școlare ale
elevilor cu CES impune:
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 Reconsiderarea criteriilor de evaluare, având la bază raportarea la obiectivele stabilite în PEI al
elevului;
 Adaptarea procesului și a condițiilor de evaluare;
 Diversificarea formelor, mijloacelor și instrumentelor de evaluare;
 Extinderea utilizării testului docimologic ca instrument de evaluare;
 Extinderea evaluării asupra tuturor competențelor și personalității elevului;
Oportunități de modificare a PEI
În procesul continuu de monitorizare a progresului elevului, poate fi identificată necesitatea de
modificare a PEI. Modificarea poate fi efectuată prin:
formularea de noi finalități de învățare sau revizuirea obiectivelor anuale, în cazul când învățarea
se realizează într-un ritm mai rapid decât cel stabilit în PEI;
gruparea finalităților de învățare în etape, formulând finalități mai simple, în cazul când
învățarea se realizează într-un ritm mai lent decât cel stabilit în PEI;
modificarea strategiilor/tehnologiilor didactice, concretizând echipamentul personalizat sau
stabilind un alt nivel de suport/sprijin (acordat de către specialiști).
Modificările cu privire la fi nalitățile de învățare trebuie să se efectueze pe parcursul semestrului,
în termene optime, pentru ca elevul să aibă suficient timp pentru a se pregăti către evaluările planificate,
în conformitate cu modificările operate în PEI.
Evaluarea rezultatelor școlare și informarea părinților despre rezultate
La disciplinele școlare care sunt studiate fără adaptări/modificări curriculare evaluarea
rezultatelor se efectuează, conform curriculum-ului respectiv, la nivelul întregii clase, doar cu
adaptări de mediu sau în materie de evaluare generale (de exemplu, timp pentru realizarea testului, text cu
caractere mai mari ș. a.). Aprecierea se va face la nivelul cerințelor generale. Nota medie se va calcula și
se va indica, în modul general stabilit, în catalogul clasei, în tabelul general al reușitei școlare.
În cazul disciplinelor pe care elevul le studiază în baza unui curriculum adaptat sau
modificat, învățătorul/profesorul la clasă trebuie să utilizeze diverse metode de evaluare. Acestea
trebuie să fie indicate pentru fiecare finalitate de învățare stipulată în PEI. Este important ca
elevul să poată demonstra nivelul de învățare și achiziționare de competențe într-un mod autonom,
utilizând adaptările în materie de evaluare care îi sunt proprii. Nota acordată în urma evaluării
trebuie să reflecte randamentul elevului, descris în mod pertinent în curriculumul individualizat la
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disciplina școlară respectivă.
Învățătorul/dirigintele trebuie să informeze, în mod obligatoriu, părinții despre rezultatele evaluării.
Informarea se efectuează la finele semestrului, prin comunicarea mediilor calculate în conformitate cu
stipulările în PEI, dar și pe parcursul semestrului, informând părinții despre tendințele atestate în procesul
educațional.
Activități practice

Dezbateri
1. Argumentați necesitatea individualizării procesului educațional pentru copiii cu CES
2. Explicați care ar fi acțiunile dvs., în calitate de cadru didactic, pentru realizarea fiecărei etape a
planificării didactice.

Lucru în perechi/în grup
1. Descrieți (din situații cunoscute sau virtuale) profilul unui copil cu CES și elaborați pentru acesta
Planul educațional individualizat.
2. Elaborați un model propriu al Fișei de autoevaluare a activității de proiectare didactică.
3. Elaborați/produceți materiale didactice adaptate pentru copii cu CES, specificând natura
necesităților abordate (cel puțin 5 exemple de adaptări).
Evaluare: 1 Structura-model a Planului educațional individualizat
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Strategiile didactice sunt demersuri operaţionale flexibile (ce se pot modifica, reforma,
schimba), coordonate şi racordate la obiective şi situaţii prin care se creează condiţiile predării şi
generării învăţării, ale schimbărilor de atitudini şi de conduite în contexte didactice diverse. Strategia
cuprinde specificări şi delimitări acţionale, în vederea eficientizării procesului de transmitere a
informaţiilor şi de formare a capacităţilor intenţionate. Strategia constituie o schemă procedurală
astfel dimensionată, încât să prefigureze o realitate educaţională în condiţii ce se pot modifica. Ea
presupune un complex de intenţii, de resurse, de modalităţi de activare a acestora, de combinare şi
suscitare a unor dispozitive „productive” de cunoaştere, de mobiluri, de credinţe, de valori.
Strategia didactică are mai multe dimensiuni:
• dimensiunea epistemologică, în sensul că aceasta este un construct teoretic, congruent intern şi
co-extensiv anumitor reguli ştiinţifice;
• dimensiunea pragmatică, în sensul că intervențiile şi operaţiile didactice trebuie să fie în
concordanță cu situaţiile didactice concrete, cu CES ale elevului şi trebuie să fie modelate din
perspectiva eficienței;
• dimensiunea operațională, în sensul că strategia trebuie să „adune” mai multe operații, să le
coreleze şi să le exploateze maximal în vederea generării efectelor scontate;
• dimensiunea metodologică, întrucât strategia se va compune prin asamblări de metode şi de
procedee didactice.
Indicând un sens orientativ al traseului optim de parcurs în atingerea obiectivelor, 5
strategiile didactice se caracterizează prin flexibilitate, adaptându-se la situațiile şi condițiile concrete
de învățare. Această restructurare adaptivă depinde în mare măsură de creativitatea şi de
spontaneitatea cadrului didactic, de capacitatea lui de a identifica necesitățile elevului, de a valorifica
punctele lui forte. În proiectarea și organizarea procesului educațional în general și, pentru copiii cu
CES, în particular, este valoroasă strategia învățării centrate pe elev – activitatea de construire
individuală a cunoaşterii; subiectul se informează, selectează, apreciază, analizează, compară,
clasifică, transferă, descoperă, rezolvă, concluzionează etc.
Strategia didactică centrată pe cel ce învață este o strategie activă şi interactivă.
Învățarea activă reprezintă un tip de învățare care se bazează pe activizarea subiecţilor învățării,
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respectiv pe implicarea şi participarea lor activă şi deplină (intelectuală/cognitivă, afectivmotivaţională şi psihomotorie) în procesul propriei formări, prin stabilire de interacţiuni intelectuale,
verbale, social-emoţionale şi afective cu cadrul didactic şi prin stabilire de interacţiuni cu
conţinuturile curriculare.
Ca strategii de grup, strategiile didactice interactive:
• presupun munca în colaborare a elevilor organizaţi în microgrupuri sau echipe de lucru în vederea
atingerii unor obiective preconizate (soluţii la o problemă, crearea de alternative);
• se bazează pe sprijinul reciproc în căutare-cercetare şi învăţare, stimulează participările individuale,
antrenând subiecții cu toată personalitatea lor (abilităţi cognitive, afective, volitive, sociale);
• solicită efort de adaptare la normele de grup, toleranţă faţă de opiniile, părerile colegilor,
dezvoltând capacităţile autoevaluative.
În condițiile utilizării adecvate, se dovedesc a fi eficiente în asistența copiilor cu CES strategiile
cooperative, strategiile tutoriale, strategiile de asistență poli/multisenzorială.
Strategiile cooperative sunt valoroase datorită faptului că facilitează nu numai învăţarea, ci şi
comunicarea, socializarea, cunoaşterea reciprocă dintre elevi, conduc la acceptarea reciprocă şi la
integrarea, din toate punctele de vedere, a elevilor cu CES în colectivul clasei. Toţi elevii învaţă
datorită acestor strategii să asculte activ, să fie toleranţi, să ia decizii şi săşi asume responsabilităţi în
cadrul grupului.
Strategiile cooperative cuprind:
• Împărţirea pe grupuri de lucru: clasa este împărţită în grupuri de 4-6 membri; membrii au roluri
specifice care li se atribuie consecutiv; toate grupurile primesc aceeaşi sarcină, care este rezolvată
prin contribuţia tuturor membrilor;
• Învăţarea în grupuri cooperative: sarcinile de învăţare per grup sunt elemente componente ale
unei sarcini mari, complexe, la nivel de clasă; fiecare grup rezolvă o parte a sarcinii, după care, din
contribuția tuturor grupurilor, se constituie rezolvarea generală a sarcinii;
• Învăţarea în grupuri competitive: grupurile de lucru pot deveni la un moment dat competitive,
pentru o secvenţă dată;
• Învăţarea competitiv-aditivă tip puzzle: sarcinile de învăţare sunt divizate până la nivelul fiecărui
membru, pentru a se reîntregi ulterior din juxtapunerea selectivă a contribuţiilor membrilor;
• Învăţarea competitiv-aditivă tip JIGSAW: grupurile primesc aceeaşi sarcină, care se divizează
membrilor; „omologii de sarcină din grupuri “ (numiţi experţi) se întâlnesc, lucrează în comun
pentru descoperirea soluţiilor, apoi se reîntorc în grup, devenind responsabili de predarea
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conţinutului studiat celorlalţi membri ai grupului iniţial.

Strategiile tutoriale sau tutoriatul poate fi realizat în diverse variante:
• între egali (peer tutoring);
• cu inversare de roluri (reverse role-tutoring);
• tutoriatul între elevi de vârste diferite (cross-age tutoring).
Tutoriatul între egali, numit şi „de la copil la copil“, se poate realiza în cadrul şcolii, dar şi în
afara ei, vizând programul de realizare a temelor, dar şi activităţi extracurriculare. Tutoriatul are loc,
pe cât e posibil, informal, pe baza unor prietenii sau simpatii. Copiii care îndeplinesc rolul de tutori
trebuie aleşi discret, din rândul celor care au dovedit de-a lungul timpului disponibilitate în a acorda
sprijin celorlalți.
Tehnici de învățare multisenzorială
Incluziunea în învățământul general a copiilor cu CES a necesitat și a atras după sine
reconsiderarea, în esență, a procesului de predare-învățare-evaluare, cu accent pe satisfacerea
cerințelor diversificate ale copiilor. În special, este vorba despre identificarea și aplicarea celor mai
adecvate tehnici care să faciliteze învățarea. În ultimii ani, în rândul acestora se evidențiază tehnicile
de învățare multisenzorială ca fiind cele mai eficiente metode/ strategii în asigurarea performanțelor
școlare ale copiilor cu dificultăți de învățare.
Aplicarea tehnicilor de învățare multisenzorială presupune valorificarea în procesul de învățare
a cât mai multe simțuri. Este cunoscut faptul că în pedagogia tradițională predarea-învățarea se face,
de regulă, utilizând auzul și văzul: pentru citirea informațiilor, analiza textelor, imaginilor etc. și
pentru audierea informațiilor (de regulă, furnizate de învățător). În mod evident și natural, în
grupurile de copiii întotdeauna există/vor exista dintr-acei care au/pot avea dificultăți legate de
procesarea (urmărirea, prelucrarea) vizuală sau auditivă a informațiilor/conținutului învățării.
Tehnicile și strategiile de predare multisenzorială stimulează învățarea prin implicarea unor sau a
tuturor simțurilor pentru:
• colectarea, înțelegerea informației privind sarcina de realizat;
• corelarea informațiilor cu conceptele deja cunoscute și înțelese;
• perceperea logică implicată în rezolvarea problemelor;
• învățarea sarcinilor de rezolvare a problemelor;
• aplicarea abilităților de gândire nonverbală;
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• înțelegerea relațiilor dintre concepte;
• stocarea și păstrarea informațiilor pentru utilizare/revalorificare ulterioară.
În aplicarea tehnicilor de învățare multisenzorială un rol important îl are camera senzorială,
care este spațiul/mediul educațional special proiectat și dotat cu echipamente și inventar pentru
stimulare senzorială.
Drept punct de pornire în proiectarea și realizarea activităților în camera senzorială vor servi
capacitatea de implicare a copilului, interesele și preferințele lui. Se va ține cont de faptul că orice
materie (istorie, geografie, literatură, matematică etc.) poate fi studiată în camera senzorială, folosind
resursele oferite de aceasta. Astfel, de exemplu, dacă copiii învață un pastel, în camera senzorială ei
vor putea asculta ploaia, mirosi flori, auzi ciripitul păsărilor, vedea copaci în floare etc.
Eficiența și randamentul activităților desfășurate în camera senzorială vor depinde de
creativitatea și măiestria pedagogică a cadrului didactic în selectarea acelor tipuri de exerciții/ocupații
care să stimuleze simțurile copilului în procesul de învățare.
În concluzie, constatăm că tehnicile de învățare multisenzorială sunt utile și importante,
deoarece:
• fac apel la mai mulți analizatori, mărind, astfel, capacitatea de învățare;
• pot fi aplicate în studiul diferitor materii/teme/subiecte și în formarea diferitor competențe;
• este în beneficul tuturor copiilor, dar sunt de foarte mare ajutor pentru copiii cu CES.
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