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|n ultimii ani, educa]ia a fost privit` ca un factor strategic al dezvolt`rii de perspectiv` a societ`]ii române[ti, \n sensul realiz`rii integr`rii sale europene. Sistemul de
\nv`]`mânt este apreciat de Guvernul României ca o „prioritate na]ional` care trebuie
s` se bucure de o aten]ie special` \n politica de dezvoltare pe termen lung“ (Programul
de guvernare pe perioada 2001-2004).
Una din direc]iile de ac]iune se refer` la copiii afla]i \n situatie de risc sau criz`
pentru care se deruleaz` programe speciale de educa]ie [i protec]ie social`. |n ceea ce
prive[te educa]ia copiilor cu dizabilit`]i, Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii (MEdC) a
adoptat câteva principii majore:
 Copilul/persoana cu dizabilit`]i este membru al societ`]ii [i trebuie s` r`mân`
\n interiorul comunit`]ii \n care locuie[te;
 {colile trebuie s` includ` \n procesul de \nv`]`mânt to]i copiii, indiferent de
condi]iile lor fizice, intelectuale, lingvistice, etnice sau de alt` natur`;
 |nv`]`mântul trebuie adaptat la cerin]ele copilului [i nu copilul trebuie s` se
adapteze la cerin]ele [colii, atunci când acestea nu sunt conforme cu nevoile
sale de dezvoltare;
 Copilul trebuie s` primeasc` sprijin [i asisten]` psihopedagogic`, pentru ca
acesta s` se poat` dezvolta dup` posibilit`]ile lui;
 Sistemul de \nv`]`mânt trebuie s` integreze, \ntr-o form` de [colarizare, to]i
copiii cu dizabilit`]i, ]inând cont de nevoile lor educa]ionale.
Pentru a eficientiza integrarea [colar` a copiilor cu dizabilit`]i \n \nv`]`mântul de
mas`, Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii a propus ca modalitate de sprijin pentru ace[ti
copii cadrele didactice de sprijin/itinerante.
Ideea unui Ghid (manual) pentru cadrele didactice itinerante (de sprijin - CDS), a
ap`rut \n contextul cooper`rii fructuoase dintre Asocia]ia RENINCO România [i
Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii, realizat` cu asisten]a financiar` [i tehnic` generoas`
a Reprezentan]ei UNICEF \n România, precum [i \n cadrul colabor`rii rodnice cu Universitatea din Birmingham, Marea Britanie.
Consider`m c` acest ghid este deosebit de necesar atât cadrelor didactice de sprijin/itinerante cât [i cadrelor didactice (CD) de la clasele care integreaz` copiii cu dizabilit`]i, deoarece aduce clarific`ri necesare \n leg`tur` cu problematica integr`rii acestor
copii [i propune modalit`]i concrete de lucru cu ace[tia.
|n perioada 2000-2001, Asocia]ia RENINCO România a desf`[urat, \n contextul
cooper`rii mai sus men]ionate, o serie de 3 cursuri cu cadre didactice din toate jude]ele
]`rii [i din Bucure[ti, \n calitate de poten]iale CDS. O parte dintre suporturile de curs au
fost foarte apreciate [i sunt reluate, \ntr-o form` actualizat`, \n acest Ghid.
Implicarea \n anul 2002 a unor cadre didactice universitare de la Birmingham \n
evaluarea situa]iei curente [i a nevoilor de formare a CDS active s-a materializat printr-o
vizit` \n jude]ul Prahova [i un raport cu propuneri de dezvoltare c`tre Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii [i UNICEF, printre care [i un seminar cu mai multe obiective, pentru
anul 2003.
Seminarul respectiv s-a realizat \n perioada 23-25 iunie 2003, cu participarea a 25
CDS active din 15 jude]e. Unul dintre obiectivele cursulul a fost aprofundarea demersului de evaluare a dificult`]ilor [i a necesit`]ilor de informare [i formare pentru cadrele
didactice care au avut cutezan]a de a p`[i pe acest drum nou \n cariera didactic`.

Dificult`]i majore \n activitatea CDS
 Reticen]a fa]` de CDS din partea cadrelor didactice [i a directorilor de [coli
publice (******)
 Num`r mare de copii \n norma CDS (*****)
 Mentalitatea celorlal]i (***)
 Lipsa rechizitelor (***)
 Logistica (Locul/spa]iul de desf`[urare a activit`]ii) (***)
 Legisla]ie neclar` (**)
 Num`r mare de sarcini (**)
 Curriculum adaptat (**)
 Notarea la CES (**)
 Lipsa de \n]elegere la unii colegi din [coala integratoare
 Dificult`]i \n elaborarea programelor de interven]ie
 Colaborarea cu profesorii din [colile obi[nuite
 Timpul
 Sprijinul pentru elevi din ciclul gimnazial
 Lipsa de experien]` \n domeniu (\n general: CDS, CD, etc.)
 Interpret`ri diferite ale metodologiilor
 Distan]a \ntre localit`]i
 Finan]area CDS
 Lipsa continuit`]ii CDS la acela[i grup de elevi \n anul [colar urm`tor
 Norma CDS
 Nout`]i \n activitatea CDS (Analiza SWOT)
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Con]inutul preliminar propus, rezultat \n urma cursului desf`[urat \n luna iunie
2003 la Bu[teni este \n bun` m`sur` reflectat \n sumarul prezentului GHID.
Problematica actual` a cadrelor didactice de sprijin pentru copiii cu dizabilit`]i
(handicap) integra]i \n [colile obi[nuite este complex` [i provocatoare. Dimensiunile
acesteia, inclusiv parametrii care structureaz` un curriculum sumar de formare, sunt
redate foarte bine \n r`spunsurile date de c`tre cursan]ii din iunie 2003 la un chestionar
completat \n acest sens, a c`ror sintez` este redat` mai jos.

Lucruri noi \nv`]ate \n calitate de CDS
a) Din punct de vedere teoretic
 Programa de \nv`]`mânt public (***)
 Strategii eficiente de predare [i \nv`]are (**)
 Ghidul de predare-\nv`]are elaborat de RENINCO **
 Legisla]ie
 Metodologia CDS
 Metodologia CES
 Sisteme de evaluare a copilului cu CES
 Alc`tuire PIP
 Alc`tuirea profilului psihologic al copilului cu CES
 |nv`]area metodicii pred`rii anumitor discipline \n [coala de mas`
 Concepte noi (PIP, PSI etc)
 Moduri noi de cooperare
 O nou` abordare a copilului \n raport de limitele [i nevoile sale
 Determinarea profilului psihologic la fiecare copil cu CES
 Ce este handicapul psihic
b) Sub aspect mai practic (metodologic)
 Colaborare, negociere [i toleran]` \n raporturile cu \nv`]`torii clasei (**)
 Aplicare PIP (**)
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Identificarea dificult`]ilor de \nv`]are la copiii cu CES (**)
Adaptarea programei [colare
Consilierea p`rin]ilor copiilor cu CES
Echipa privit` ca sprijin pentru fiecare membru
Cooperare \ntre membrii echipei
Câ[tigarea rezisten]ei la frustrare
Antrenarea tuturor elevilor \n activitate
Ob]inerea unui ritm comun cu \nv`]`torul clasei
Programe concrete de sprijin [i de colaborare
Adaptarea la diverse stiluri de predare [i evaluare
Cunoa[terea stilului de lucru al CD la clas`
Cunoa[terea elevilor din clasa integratoare
Lucrul individualizat
Metode specifice terapeutice
Implicarea activ` a CDS
Aplicarea metodei pa[ilor mici

introducere

Recomand`ri din partea CDS active viitorilor CDS
 Bun` preg`tire teoretic` (**)
 Participare cu interes [i empatie (**)
 S` fie disponibil pentru munca \n echip` (**)
 Flexibilitate - adaptare la condi]ii noi (**)
 |ncredere \n sistem
 S` fie bun coordonator
 S` nu renun]e dup` primele confrunt`ri cu situa]ii dificile
 S` aib` un scop bine determinat
 S`-[i g`seasc` echipa care se potrive[te cu el
 S` accepte p`rerile celorlal]i
 R`bdare [i perseveren]`
 Deschidere
 Altruism, generozitate, optimism
 Perfec]ionare continu`
 S` aib` informa]ii de ultim` or` \n domeniu
 Adaptarea programei, f`r` a cunoa[te copiii
 S` \nve]e s` aplice parteneriatul \n \nv`]`mânt
 S` cunoasc` copiii [i nevoile lor
 S` pun` copilul \n centrul activit`]ii didactice
 S` câ[tige \ncrederea copiilor
 S` cear` sfatul \n situa]ii de impas
 S` participe la toate activit`]ile care presupun colaborare
 S`-[i asume responsabilitatea \n ceea ce face
 S` aib` \ncredere \n CDS [i \n conceptul de CDS
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Recomand`ri ale CDS c`tre CD din [colile integratoare
 S` colaboreze cu CDS (**) [i cu al]i speciali[ti
 S` \n]eleag` CES ale copiilor
 S` \n]eleag` [i s` tolereze copiii cu CES
 S` \n]eleag` rolul CDS \n [coal`
 S` nu provoace blocaje la elevi
 S` realizeze o evaluare de progres [i nu una criterial`
 S` practice sistemul u[ilor deschise
 S`-[i \nceap` acomodarea cu profesorul de sprijin, prin pa[i mici
 S` priveasc` fiecare copil ca pe o fiin]` unic`

S` abordeze copiii cu dragoste [i \n]elegere
S` considere copilul ca nucleu
Deschidere [i implicare CES [i CDS
S` se informeze cu privire la integrare
S`-[i schimbe mentalitatea (fa]` de CES)
S` adapteze programa la CES ale copiilor
S` nu provoace didactogenii
S` creeze climatul necesar \n clas`

Recomad`ri din partea CDS c`tre alte persoane
Directori:
 S` fie con[tien]i de efortul CDS
 S` promoveze CDS [i s` sprijine imaginea CDS
 S` sus]in` activitatea CDS
Inspectori:
 S` cread` \n nevoia de CDS
 S` con[tientizeze c` CDS = coordonator [i mediator pentru copii
 S` sus]in` normarea CDS \n concordan]` cu num`rul elevilor cu CES
Foruri superioare
 S`-[i dep`[easc` spiritul birocratic
 Implicare mai mare [i mai eficient`
P`rin]i
 S` \n]eleag` nevoia de CDS
 S` \n]eleag` eficien]a CDS
 S` observe [i s` aprecieze zilnic copilul
 S` sus]in` copilul
 S` colaboreze strâns cu CDS
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To]i din [coal`
 S`-[i schimbe atitudinea fa]` de CES
 S` cunoasc` cerin]ele/nevoile acestor copii
 Necesitatea discrimin`rii pozitive
 Valorizarea tuturor tr`s`turilor pozitive la orice copil
Profesori
 S` accepte prezen]a copiilor cu CES (inclusiv a celor hiperactivi)
 S` colaboreze cu CDS
 S` \ncurajeze [i s` sus]in` copiii cu CES

Ce este important pentru promovarea [i dezvoltarea statutului CDS
 Cadru legal stimulativ (moral [i financiar), clar (**)
 Promovarea CES (**)
 Metodologie bine definit`
 Manual/Ghid de lucru
 Schimburi de experien]` CDS (inclusiv \n plan interna]ional)
 Simpozioane CDS
 Evaluarea continu` a CDS
 Flexibilizarea [i descongestionarea curriculum-lui na]ional
 Informa]ie
9
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Demonstra]ie
Perseveren]`
Eficien]a actualelor CDS
Promovarea rezultatelor pozitive
Mediatizarea CDS
Implicarea autorit`]ilor \n domeniu
Formarea [i perfec]ionarea CDS
Recunoa[terea CDS de c`tre to]i factorii educativi

Not`: * indic` mai multe r`spunsuri de acela[i fel.

Grupurile de lucru de la Bu[teni:
Facilitatori:
Jill Porter (Universitatea Birmingham)
Christopher Roberson (Universitatea Birmingham)
Simona Nicolae [i Traian Vrasma[ (RENINCO)
Partea I-a (Cuno[tin]e)
- Vlaiduc Carmen, Ia[i
- Panaite Doina, Bac`u
- Fetcu Daniela, Bac`u
- Gresoiu Daniela, Buz`u
- Somfelean Nicoleta, Bistri]a
- Bixade Elena, Ploie[ti
Partea II-a (|n]elegere)
- Dumitre[cu Florina, Sebe[
- Galoin Ecaterina, Foc[ani
- Stolojan Sorina, Re[i]a
- Botar Dorica, Re[i]a
- Gociu Claudia, Ploie[ti
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Partea III-a (Aptitudini)
- Suciu Ionela, Foc[ani
- Vass Doris, Bistri]a
- Eugenia Marinescu, Târgovi[te
- Todoran Cornelia, Târgu-Mure[
- Cseti Gina, Topli]a
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Partea IV-a (Atitudini/valori)
- Popa Lucia, Oradea
- Indrie Mariana, Oradea
- Evi Diana, Satu Mare
- Stoenescu Elena, Târgovi[te
- Becze Zsuzana, Miercurea Ciuc
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1. DELIMIT~RI CONCEPTUALE (DIC}IONAR DE TERMENI)
Dizabilitatea (deficien]`, dizabilitate/incapacitate, handicap)
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Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii (OMS) a realizat \n ultimii 25 de ani 2 defini]ii ale
acestor termeni de baz` (deficien]`, incapacitate/dizabilitate, handicap).
|n anul 1980, OMS a definit grupul terminologic Deficien]` - dizabilitate (incapacitate) - handicap care a guvernat timp de 2 decenii problematica persoanelor cu handicap. Defini]ia a fost controversat` [i tot mai amplu criticat`, \n principal pentru faptul c`
era influen]at` predominant de modelul medical, care nu reflect` \n suficient` m`sur`
drepturile omului.
Deficien]a (engl. ‘impairment’, franc. ‘deficience’) = absen]a, pierderea sau alterarea unei structuri ori func]ii (leziune anatomic`, tulburare fiziologic` sau psihologic`).
Deficien]a poate fi rezultatul unei maladii, a unui accident, etc.
Deficien]ele pot fi vizibile sau invizibile, permanente ori temporare, progresive ori
regresive.
Dizabilitatea (incapacitatea) (engl. ‘disability’, franc. ‘incapacite’) \nsumeaz` un
num`r de limit`ri func]ionale, ce pot fi \ntâlnite la orice popula]ie din lume.
Dizabilitatea (incapacitatea) deriv` dintr-o deficien]`, este determinat`, dar nu \n
mod obligatoriu [i univoc, de o deficien]`. Dizabilit`]ile sunt determinate, cauzate de
deficien]e (fizice, senzoriale sau intelectuale), de condi]ii de s`n`tate (boli mintale/
neuropsihice) dar depind [i de mediu.
Handicapul = dezavantajul social rezultat din pierderea ori limitarea [anselor unei
persoane - urmare a existen]ei unei deficien]e sau dizabilit`]i (incapacit`]i) - de a lua
parte la via]a comunit`]ii, la un nivel echivalent cu ceilal]i membri ai acesteia.
Handicapul descrie ‘\ntâlnirea’ (interac]iunea) dintre persoana (cu dizabilitate) [i
mediu, are rolul de a concentra aten]ia asupra disfunc]ionalit`]ilor din mediul \nconjur`tor [i a unor ac]iuni organizate de societate, ca de pild` informa]iile, comunicarea [i
educa]ia, care \mpiedic` persoanele cu dizabilit`]i s` participe \n condi]ii de egalitate.
Literatura de specialitate [i documentele interna]ionale din ultimii 20 de ani, redactate \n limba englez`, utilizez` \n locul termenului de handicap pe cel de dizabilitate.
Clasificarea OMS, 2001 - a Func]ion`rii, Dizabilit`]ii [i S`n`t`]ii utilizeaz` urm`torii 3 termeni de baz`:
- Starea de s`n`tate - termen generic pentru boli (acute sau cronice), dezordini/
tulbur`ri, r`niri sau traume;
- Func]ionarea - un termen generic care se refer` la func]iile corpului, structurile
corpului, activit`]i [i participare; relev` aspectul pozitiv al interac]unii dintre
individ [i factorii contextuali;
- Dizabilitatea (handicapul, \n limba francez`) - termen generic pentru deficien]e
(afect`ri), limit`ri de activitate [i restric]ii de participare; relev` aspectul negativ
al interac]iunii individ-context.
Clasificarea OMS 2001 (\n varianta englez`) nu mai utilizeaz` separat termenul de
handicap, acesta fiind \ncorporat, ca [i termenul de deficien]`, \n cel de dizabilitate.
Al]i termeni, care descriu [i explic` noua clasifica]ie:
- Limit`ri de activitate - dificult`]ile pe care un individ le poate avea \n executarea activit`]ilor; este termenul care, \n bun` m`sur`, \nlocuie[te termenul de
dizabilitate (tradus \n limba român` prin incapacitate), din vechea clasificare
OMS, 1980)
- Restric]ii de participare - sunt probleme pe care un individ le poate avea \n implicarea \n situa]ii de via]`; este termenul care \nlocuie[te, \n bun` m`sur`, ter-

-

-

Implica]ii principale ale clasifica]iei OMS din 2001
 Conceptul de dizabilitate apare ca rezultant` a interac]iunii mai multor factori
- atât cei care ]in \n principal de individ (condi]ii de s`n`tate, legate de structuri
[i func]ii ale organismului), a celor care ]in de activitate [i participare, cât [i cei
contextuali (mediul [i factorii personali);
 Datorit` complexit`]ii rela]iei de interac]iune - din care poate rezulta dizabilitatea - impactul diverselor medii asupra aceluia[i individ, cu o stare de s`n`tate
dat`, poate fi diferit;
 Prezen]a unei condi]ii de s`n`tate (boli, afec]iuni etc.) sau a unei deficien]e
(afect`ri) este doar o premiz`, dar aceasta nu conduce obligatoriu la dizabilitate (handicap). Diagnosticul medical, \n sine, nu este ca atare suficient pentru
a fundamenta determinarea st`rii de dizabilitate (handicap), el trebuie corelat
cu evaluarea psihosocial` (modul de func]ionare \n activitatea [i participarea
social`, felul \n care factorii de mediu, inclusiv cei familiali se constituie ca facilitatori sau bariere, precum [i influen]a factorilor personali).

Educa]ia special`
Este un termen asem`n`tor, ca arie de cuprindere, celui de psihopedagogie special` (care are \ns` o accep]ie mai restrâns` - domeniul preg`tirii pentru educa]ia copiilor cu handicap, din limba român`). Acest termen este utilizat mai ales \n ]`rile vorbitoare de limba englez`, dar \n ultimii ani are o anumit` r`spândire [i \n texte legale sau
de specialitate din România.
Defini]ia, \n sens general - adaptare dup` UNESCO (1983):
Adaptarea procesului de \nv`]`mânt, precum [i interven]ia specific` (de reabilitare/recuperare) destinate copiilor [i persoanelor care nu reu[esc s` ating`, \n cadrul
\nv`]`mântului general (obi[nuit) nivelurile educative [i sociale corespunz`toare
vârstei.
Uzitat mai ales \n ]arile anglo-saxone, ‘educa]ia special`’ se refer`, \n acest context, la acea educa]ie [colar` care are \n vedere copiii cu nevoi/cerin]e speciale, copii
care, din diferite motive, nu pot beneficia pe deplin de curriculum-ul oferit \n mod obi[nuit \n [coli (Williams P., Glosary of Special Education, 1988). Potrivit acestei accep]ii,
beneficiarii educa]iei speciale pot fi [i al]i copii, nu doar cei cu dizabilit`]i.
Un termen relativ similar este cel de pedagogie sau educa]ie specializat` - folosit
\ndeosebi de ]`rile francofone. Primul cuvânt se refer` mai ales la aspectele teoretice,
al doilea mai mult la cele metodologice (Elve]ia, 1990, Fran]a 1991), utilizat tot \n leg`tur` cu preg`tirea personalului care lucreaz` cu copii cu dizabilit`]i.
|n ultimele decenii conceptul de educa]ie special` a fost supus unei analize [i critici puternice, mai ales din perspectiva drepturilor omului [i copilului, din cea sociologic` [i cultural`.
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-

menul de handicap, \n sensul din clasificarea OMS 1980;
Factori de mediu - se refer` la toate aspectele externe ale lumii care formeaz`
contextul vie]ii unui individ: lumea fizic` natural` [i artificial`, oamenii, \n diferite
rela]ii [i roluri, atitudini [i valori, sisteme sociale, politici, legi [i reguli;
Factori personali - factorii contextuali lega]i de individ, cum ar fi: vârsta, sexul, statutul social, stilul de via]`, obiceiuri, modul \n care a fost crescut, modul de adaptare, mediul social din care provine, educa]ia, profesia, experien]a prezent` sau
anterioar` (evenimente din via]a actual` sau din trecut), etc.;
Facilitatori - factori din mediul unei persoane, care amelioreaz` func]ionarea;
Bariere - factori din mediul unei persoane care creeaz` sau m`resc dizabilitatea.
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Astfel Fulcher (1989) afirm` c` educa]ia special` (ca [i conceptul de dizabilitate/
handicap) sunt parte a politicii educa]ionale [i ca atare sunt problematice. Politicile
[colare deriv` din interpretarea interac]iunii dintre politicile guvernamentale, strategii
[i condi]ii institu]ionale. Educa]ia special`, ca [i integrarea, normalizarea ori incluziunea
sunt puternic dependente de cultura na]ional` [i local`, de structura social`, de tradi]ii.
Skrtic (1991) a afirmat c` educa]ia special` este un ‘reziduu’ al secolului 20, care
exprim` contradic]ia dintre finalit`]ile unui \nv`]`mânt public democratic [i mijloacele
birocratice, ca atare, ea nu reprezint` un r`spuns ra]ional la dizabilit`]ile elevilor. Din
punct de vedere cultural, educa]ia special` distorsioneaz` anomalia e[ecului [colar.
Educa]ia special` este dup` Skrtic un artifact organiza]ional, un sistem nera]ional
Datorit` [i acestor critici, au ap`rut unele tendin]e de a substitui termenul de educa]ie special` cu cel de educa]ie a cerin]elor speciale (UNESCO, 1994,1995, 1996) sau
mai nou cu cel de educa]ie incluziv`, ceea ce relev` o tendin]` fireasc` de modernizare
dar creeaz` [i unele confuzii.
Unii autori se \ntreab` dac` \n viitor (anul 2015) se va mai vorbi de educa]ie special`? (Mitchel, D., 1995).
Cu toate acestea, \n prezent ([i probabil \n perspectiva apropiat` [i chiar pe termen mediu), termenul de educa]ie special` este folosit cel mai frecvent \n texte legale
[i de specialitate, de limb` englez`. Termenul este acceptat pân` [i \n documentele
Conferin]ei de la Salamanca (UNESCO, 1994), eveniment interna]ional care a lansat cu
mult` t`rie necesitatea promov`rii cu prioritate a educa]iei incluzive, \n medii [colare
obi[nuite.
Utilizarea acestui termen [i \n limba român` prezint` avantajul de a se delimita
relativ de termenul tradi]ional de \nv`]`mânt special, a c`rui conota]ie a devenit adesea
peiorativ`, datorit` \n principal impresiei de \ncremenire \n ipostaza de institu]ie [colar`
separat`, segregat`, care adesea se autoconserv`.
Educa]ia special` - ca modalitate de adaptare [i de completare a interven]iei educa]ionale la situa]ii educa]ionale specifice, minoritare, fa]` de cele obi[nuite, standard,
destinate majorit`]ii, este un concept mai cuprinz`tor [i mai flexibil decât \nv`]`mântul
special. Este mai cuprinz`tor \ntrucât acoper` ca semnifica]ie o gam` mai larg` de activit`]i decât cele corelate no]iunii clasice de \nv`]`mânt - desf`[urate doar \n clas`, pe
baza unui curriculum formal, numai de c`tre profesori etc; educa]ia special` presupune
o viziune mai extins` \n ce prive[te interven]ia de reabilitare/recuperare, colaborarea
multiprofesional` [i multisectorial`, cooperarea cu familia [i alte activit`]i realizate \n
afara [colii etc. Termenul este \n acela[i timp mai flexibil \ntrucât procesul de adaptare
[colar` [i interven]ia specific` de reabilitare/recuperare pot fi realizate \n diverse institu]ii [colare - atât \n cele speciale cât [i \n [colile obi[nuite, alternativ ori combinat precum [i \n centre de zi sau chiar \n institu]ii reziden]iale de protec]ie a copilului, ori \n
familie.

cuno[tin]e

|nv`]`mântul special
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Conceptul semnific` mai ales institu]iile [i structurile [colare organizate pentru
copii ([i persoane) cu handicap - \n principal [coli speciale, clase speciale. Critica
organiz`rii [colare separate a fost foarte puternic` \n ultimii 30 de ani, ca [i controversa
dintre avantajele [i dezavantajele uneia sau alteia dintre cele dou` forme de [colarizare
(special` sau obi[nuit`).
Dac` \nv`]`mântul special tradi]ional \nsemna doar [colarizarea copiilor cu handicap \n institu]ii separate, organizate special, \nv`]`mântul special din zilele noastre
aspir` la modernizare, prin constituirea de clase integrate sau integratoare \n [coli obi[nuite, prin alocarea de mijloace de sprijin (inclusiv cadre didactice), [colilor obi[nuite [i
dezvoltarea cooper`rii cu acestea, prin apropierea organiza]ional`, a standardelor [i

Conceptele de normalizare [i integrare
Normalizarea = principiu (filosofie) dezvoltat(`) la sfâr[itul anilor 60' [i \n anii 70',
potrivit c`ruia, persoanele cu dizabilit`]i au dreptul (universal) de a duce o via]` cât mai
normal` posibil, asemeni semenilor din comunitate [i de a-[i p`stra, pe cât posibil, o
conduit` personal`, fa]` de normele culturale ale comunit`]ii.
Dup` un autor danez, normalizarea vie]ii persoanelor cu dizabilit`]i presupune 5
corolare:
 principiul normaliz`rii reprezint` un imperativ concret, acela de a oferi un mod
de via]` asem`n`tor tuturor cet`]enilor din aceea[i comunitate;
 condi]iile de via]` normale se refer` la condi]iile economice, culturale, sociale,
religioase, etc., la care aspir` to]i membrii unei comunit`]i \ntr-o anumit` perioad`;
 condi]iile de via]` cât mai normale posibil se ofer` [i \n func]ie de complexitatea dizabilit`]ilor, de capacit`]ile existente sau poten]iale;
 pentru a fi capabil` de via]` normal`, persoanei cu o dizabilitate trebuie s` i se
asigure educa]ie special`, asisten]` [i servicii speciale;
 persoana cu dizabilitate s` fie pe cât posibil „ea \ns`[i“ printre ceilal]i, respectiv
s` nu fie considerat` „un deviant“.
Normalizarea vie]ii persoanelor cu dizabilit`]i se refer` \n bun` m`sur` la axarea
acesteia pe cicluri de via]` [i pe tipuri fundamentale de activitate uman`:
a) pe unit`]i de timp
 Zilnic
 S`pt`mânal
 Lunar (trimestrial)
 Anual etc
b) pe tipuri mari de activitate
- Munca (\nv`]area la copii)
- Odihna [i recreerea, etc.

GHID PENTRU CADRE DIDACTICE DE SPRIJIN (CDS)

calit`]ii, de \nv`]`mântul general.
Conferin]a de la Salamanca, alte documente [i practici interna]ionale \n domeniu,
acord` \n continuare un rol educa]ional [colilor speciale, dar pentru un num`r relativ
limitat de copii cu dizabilit`]i, care nu pot fi inclu[i \n clasele obi[nuite, precum [i roluri
noi, \n dezvoltare, deoarece [colile speciale pot reprezenta o resurs` valoroas` pentru
dezvoltarea [colilor incluzive:
- Personalul acestor institu]ii speciale are experien]a necesar` examin`rii
timpurii, a identific`rii [i a evalu`rii copiilor cu dizabilit`]i;
- {colile speciale pot servi de asemenea drept centre de instruire [i resurs` de
personal pentru [colile obi[nuite. O important` contribu]ie pe care personalul [colilor speciale o poate aduce \n sprijinul [colilor obi[nuite este adaptarea curricular` [i cea a metodelor didactice la nevoile individuale ale elevilor.

Integrarea
Concep]ia „integr`rii“ s-a dezvoltat \n corela]ie cu [i \n bun` m`sur` sinonim`
normaliz`rii vie]ii persoanelor cu handicap. Privitor la rela]ia dintre cele dou`, se consider` c` normalizarea constituie mai degrab` scopul general (idealul), \n timp ce integrarea reprezint` mijlocul, modalitatea principal` de atingere a acestui scop. De multe
ori \ns` cei doi termeni sunt utiliza]i cu semnifica]ie echivalent`.
Integrarea, \n sensul cel mai larg, este definit` de UNESCO ca un ansamblu de m`suri care se aplic` diverselor categorii de popula]ie [i urm`re[te \nl`turarea segreg`rii,
sub toate formele.
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Cercet`rile postmoderniste constat` c` integrarea social` nu poate fi separat` de
cea [colar`, ea nu poate fi doar post-[colar`. Integrarea se realizeaz` treptat, pe m`sur`
dezvolt`rii unui copil, a devenirii lui ca fiin]` uman` - adic` „fiin]` social`“ - [coala fiind
din acest punct de vedere un mediu [i un factor fundamental al socializ`rii la vârsta copil`riei.
Formele [i accep]iile integr`rii au \n vedere atât [colaritatea cât [i profesionalizarea sau adaptarea la via]a social` \n general.
Integrarea [colar` se poate aborda \n cel pu]in 2 sensuri:
- un sens larg, adic` adaptarea oric`rui copil la cerin]ele [colii (având ca premiz`
aptitudinea de [colaritate - la debutul [colar);
- un sens restrâns, care vizeaz` problematica [colariz`rii unor copii cu dizabilit`]i, \n contextul aplic`rii filosofiei normaliz`rii - cuprinderea acestora \n institu]ii [colare obi[nuite sau \n structuri [colare cât mai apropiate de [colile obi[nuite. Aceast` semnifica]ie este corespunz`toare [i no]iunilor de educa]ie integrat` sau de \nv`]`mânt integrat.
Din aceast` perspectiv`, literatura de specialitate distinge o anumit` procesualitate a integr`rii [colare - \n sensul de educa]ie sau \nv`]`mânt integrat - prezentat` de
mul]i autori printr-o structur` pe mai multe niveluri:
 Integrarea fizic`, ca nivel incipient al integr`rii are \n vedere prezen]a unor copii
cu dizabilit`]i \n grupe/clase de \nv`]`mânt obi[nuit, cu scopul de reducere a
distan]ei fizice dintre cele 2 categorii de copii. Acest nivel presupune mai mult
utilizarea \mpreun` a unor spa]ii, dot`ri, echipamente, etc.;
 Integrarea func]ional` sau pedagogic` reprezint` participarea efectiv` a copiilor cu deficien]e la un proces comun de \nv`]are cu ceilal]i copii din clasa
obi[nuit`, ceea ce presupune ca [i ace[ti copii asimileaz` anumite cuno[tin]e,
\[i formeaz` abilit`]i \mpreun` cu ceilal]i elevi;
 Integrarea social` presupune - suplimentar fa]` de contextul fizic [i rela]iile de
\nv`]are atinse \n stadiul anterior - includerea copiilor cu dizabilit`]i [i \n activit`]ile desf`[urate \n afara lec]iilor, atât \n via]a din incinta [colii (pauze, jocuri,
activit`]i sportive, cultural-artistice, etc.) cât [i \n afara [colii - \n activit`]i
realizate de grupul [colar.
Aceste niveluri ale integr`rii se afl` desigur \n rela]ii de interdependen]`.
Ele se constituie de fapt ca un continuum, care presupune cre[terea progresiv` a
sferelor de cuprindere, de la integrarea fizic` la cea social` (sau chiar societal`, un al
patrulea nivel dup` unii autori), ultima incluzându-le [i pe primele.

cuno[tin]e

Cerin]e educative speciale (CES)

16

Conceptul a fost lansat \n anul 1978, \n Marea Britanie, apoi no]iunea a fost
preluat` de alte ]`ri, unele chiar din familia ]`rilor cu limba de origine latin` (Spania,
Portugalia), precum [i de UNESCO. Sfera lui de cuprindere este mai ampl` decât grupul
copiilor cu dizabilit`]i. Din anul 1995 conceptul de cerin]e educative speciale este utilizat
[i \n România prin Legea |nv`]`mântului.
No]iunea de CES desemneaz` necesit`]ile educa]ionale complementare obiectivelor generale ale educa]iei [colare, necesit`]i care solicit` o [colarizare adaptat` particularit`]ilor individuale [i/sau caracteristice unei dizabilit`]i ori tulbur`ri de \nv`]are,
precum [i o interven]ie specific`, prin reabilitare/recuperare corespunz`toare.
CES exprim` o necesitate evident` de a se acorda anumitor copii o aten]ie [i o
asisten]` educa]ional` suplimentar` (un anumit fel de discriminare pozitiv`), f`r` de
care nu se poate vorbi efectiv de egalizarea [anselor, de acces [i participare [colar` [i
social`.
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Sintagma CES este mai relevant` \n plan psihopedagogic decât cea de deficien]`,
incapacitate/dizabilitate sau handicap. |n acela[i timp, no]iunea sugereaz` o relativizare
a concep]iei [i practicii tradi]ionale de \mp`r]ire pe categorii de deficien]e ori handicap
precum [i o viziune mai nou`, non-categorial`, care permite \n mai mare m`sur` o
abordare individualizat` (personalizat`).
CES desemneaz` un ‘continuum’ al problemelor speciale \n educa]ie, de la dizabilit`]ile grave [i profunde la dificult`]ile/tulbur`rile u[oare de \nv`]are. Registrul acestora, \n accep]ia UNESCO cuprinde:
- \ntârziere/deficien]` mintal`/dificult`]i severe de \nv`]are/dizabilit`]i de \nv`]are/dizabilit`]i intelectuale;
- deficien]e fizice/motorii;
- deficien]e vizuale;
- deficien]e auditive;
- tulbur`ri emo]ionale (afective) [i de comportament;
- tulbur`ri (dezordini) de limbaj;
- dificult`]i/dizabilit`]i) de \nv`]are (UNESCO, 1995).
Din punct de vedere statistic, copiii cu dizabilit`]i (intelectuale, fizice, vizuale [i
auditive) reprezint` cam 5-10 % dintr-o populatie [colar`, \n vreme ce copii cu CES sunt
mult mai numero[i variind \n unele t`ri (SUA, Anglia, Danemarca) \ntre 10 [i 20% din
popula]ia [colar`.
|n unele ]`ri (SUA, Spania etc) conceptul de CES se refer` [i la copiii supradota]i.
La noi \n ]ar`, Legea |nv`]`mântului (84/1995) [i amendamentele ei ulterioare utilizeaz`
conceptul de CES, alternativ [i/sau echivalent cu cele de deficien]` [i handicap.
|n diverse contexte, CES apare [i cu nota]ia prescurtat` (aproape sinonim`) de
„cerin]e/nevoi speciale“. Aceast` expresie are \ns`, adeseori o semnifica]ie mai ampl`,
ea cuprinzând pe lâng` deficien]e sau tulbur`ri [i problemele educa]ionale puse de
copiii care cresc \n anumite medii defavorizate, copiii delincven]i, copiii str`zii sau chiar
cei apar]inând unor anumite grupuri etnice minoritare, copiii bolnavi SIDA etc. |n
aceast` accep]ie, ne apropiem de semnifica]ia, mai larg`, a termenului „copii in situa]ie
de risc“ sau „copii \n dificultate“, a c`rui registru de cuprindere este [i mai amplu. Nu
este posibil` o definire foarte precis` a cerin]elor/nevoilor speciale, datorit` variet`]ii [i
diversit`]ii acestora. |n diverse ]`ri anumite grupuri de copii se pot reg`si cel mai
frecvent sub aceast` denumire. |n ultimii ani (\ncepând din anul 2000) a fost introdus \n
legisla]ia [i practica protec]iei copilului de la noi conceptul de „copii cu nevoi speciale“,
dar \ntr-un sens restrâns - echivalent celui de copii cu handicap.
UNESCO [i ]`rile membre ale Uniunii Europene acord` \n ultimii ani no]iunii de
CES o semnifica]ie mai larg` decât cea legat` de necesit`]ile speciale de educa]ie ale
copiilor cu deficien]e ori cu tulbur`ri de \nv`]are - \n formula „educa]ia cerin]elor speciale“ (ECS). Ambele formule terminologice - CES [i ECS - circul` \n prezent \n paralel.
Educa]ia cerin]elor (nevoilor) speciale (engl. „special needs education“) = sintagm` introdus` recent de UNESCO (1995), care se refer` - \ntr-o manier` mai general` [i
mai relativizat` - la adaptarea [i completarea educa]iei pentru anumi]i copii, \n vederea
egaliz`rii [anselor de participare [i integrare [colar`. Diferen]a este dat` mai degrab`
de accentul care se pune (pe educa]ie [i pe [coal` [i nu pe copii).
Ra]iunea acestei nuan]`ri terminologice - care aspir` s` \nlocuiasc` atât ‘educa]ia
special`’ cât [i CES - este legat` de accentul pus \n mai mare m`sur` pe faptul c` dac`
anumi]i copii au cerin]e/nevoi speciale, acestea pot fi satisf`cute [i \n medii de \nv`]are
obi[nuite, incluzive - nu numai \n medii [colare separate - \n vreme ce educa]ia special`
sugereaz` mai degrab` o abordare ‘special`’ [i deci segregativ`, doar a unor copii.
Ambele concepte (CES [i ECS) sunt greu definibile [i produc unele confuzii, dar
reflect` tendin]ele de c`utare [i progresul \n domeniu. Ele exprim` o necesitate evident` de a se acorda anumitor copii, mai vulnerabili, o aten]ie [i o asisten]` educa]ional`
suplimentar` (un anumit fel de discriminare pozitiv`), f`r` de care nu se poate vorbi
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Reabilitare/recuperare
Termenul semnific` un proces complex, destinat s` dea posibilitatea persoanelor
cu deficien]e s` ajung` la [i s`-[i p`streze niveluri func]ionale fizice, senzoriale, intelectuale, psihiatrice [i/sau sociale optime. Serviciile care colaboreaz` la realizarea acestui proces (de natur` multidisciplinar`: medical`, psihopedagogic` [i socio-profesional`) furnizeaz` instrumentele cu care aceste persoane \[i pot organiza via]a, pentru a
ob]ine un grad mai mare de autonomie personal` [i social`. Reabilitarea include m`suri care s` furnizeze [i/sau s` refac` func]iuni, s` compenseze pierderea, absen]a ori
limitarea unor func]iuni.
Recuperarea este un termen specific românesc, cu o semnifica]ie echivalent`
reabilit`rii, controversat \ns`. Uneori \n locul lui se folose[te termenul de compensare.
|n unele ]`ri, ca de pild` cele scandinave, pentru a evita situa]ii de acest fel, se
folosesc 2 termeni complementari, abilitare [i reabilitare.

Programe/servicii de reabilitare bazate pe comunitate
Scopul reabilit`rii bazate pe comunitate - RBC (CBR \n limba englez`) - concept
ap`rut la sfâr[itul anilor 70’, inspirat de OMS - este de a ‘demistifica’ procesul reabilit`rii/recuper`rii [i de a reda responsabilitatea acesteia c`tre individ, familie [i comunitate.
RBC promoveaz` implicarea comunit`]ii \n planificarea, implementarea [i evaluarea programelor pentru persoane cu handicap, dar include [i rela]ii profesionale cu
servicii/institu]ii specializate, pentru a putea face fa]` unor solicit`ri mai complexe. Este
foarte important ca reabilitarea/recuperarea s` fie perceput` ca o parte a dezvolt`rii comunit`]ii. Aspectul costurilor sc`zute este de asemenea luat \n considera]ie.

cuno[tin]e

Dificult`]ile/tulbur`rile de \nv`]are
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Este o formul` terminologic` cu 2 sensuri principale:
a) sensul ini]ial [i cel mai r`spândit \n lume, la ora actual`, respectiv „dificult`]ile specifice de \nv`]are“, care se refer` la tulbur`ri cu dominan]`
psihomotorie, psihoafectiv` (f`r` devia]ii semnificative ale comportamentului), la ritmul lent de \nv`]are [i/sau intelectul liminar, la tulbur`rile
instrumentale (deficien]e minore de ordin perceptiv ori cognitiv care
afecteaz` negativ comunicarea prin citit-scris, cea verbal` sau \nv`]area
matematicii), etc.;
|n aceast` accep]ie exist` trei note caracteristice:
- Copiii cu dificult`]i de \nv`]are trebuie s` prezinte o discrepan]` sever` \ntre
abilitatea poten]ial` [i realizarea actual`;
- Copiii cu dificult`]i de \nv`]are au probleme de \nv`]are care nu sunt legate de
alte condi]ii handicapante (de pild` deficien]a vizual`, mintal` etc sau condi]ii
negative \n mediul de dezvoltare;
- Copiii cu dificult`]i de \nv`]are necesit` servicii de educa]ie special`, pentru a
face fa]` cerin]elor [colare - servicii de care colegii lor nu au nevoie.
b) un sens mai larg, care \ncearc` relativizarea ([i \ntr-un fel estomparea)
utiliz`rii unor termeni ce pot traumatiza [i stigmatiza (deficien]a, incapacitatea, handicapul, etc.), \ncercând de fapt relevarea consecin]elor acestora asupra \nv`]`rii [i deci convertirea lor \n limbaj psihopedagogic. |n

Educa]ie (\nv`]`mânt) integrat(`)
Expresia are \n vedere o modalitate institu]ionalizat` de [colarizare a copiilor cu
dizabilit`]i (ca [i a altor copii cu cerin]e speciale), \n [coli [i clase obi[nuite, sau \n
structuri [colare cât mai apropiate de cele obi[nuite, dac` nu este posibil chiar \n
acestea. Integrarea \nv`]`mântului pentru ace[ti copiii are mai multe dimensiuni:
- una legislativ` [i administrativ`, legat` preponderent de politicile educa]ionale;
[colarizarea acestor copii trebuie s` fie o parte integrant` si o responsabilitate
a sistemului na]ional de \nv`]`mânt;
- una pedagogic`, care relev` necesitatea apropierii condi]iilor de predare-\nv`]are, pentru copiii cu dizabilit`]i, de cele accesibile celorlal]i copii - din punct de
vedere al locului de [colarizare (cât mai aproape [i cât mai mult timp \n/de clase
obi[nuite, dac` nu este posibil` integrarea complet`), al curriculum-ului; exist`
o gam` variat` de forme [i modalit`]i de integrare pedagogic`;
- una social`, care accentueaz` importan]a rela]iilor, a interac]iunii sociale dintre
copii (\n clas` [i din afara orelor de clas`) - cu efecte de regul` pozitive pentru
to]i copiii.
Educa]ia integrat` este focalizat` mai mult [i \n principal pe copiii care trebuie
integra]i. {coala obi[nuit` face pu]ine schimbari, dac` le face, pentru a putea primi acei
copii. Se presupune ca mai degrab` respectivul copil s` se adapteze la ceea ce exist`
deja \n [coal`.

|nv`]`mântul (educa]ia) incluziv(`)
Expresia semnific` extinderea scopului ([i a organiz`rii) [colii obi[nuite - \n bun`
m`sur` transformarea acesteia - pentru a putea r`spunde unei diversit`]i mai mari de
copii - \n spe]` copiilor marginaliza]i, defavoriza]i [i/sau exclu[i de la educa]ie. „Educa]ia incluziv` presupune un proces permanent de \mbun`t`]ire a institu]iei [colare,
având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a
sus]ine participarea la procesul de \nv`]`mânt a tuturor elevilor din cadrul unei comunit`]i“ (MEN&UNICEF, 1999).
Educa]ia incluziv` relev` o concep]ie ecologic` [i interactiv` asupra problematicii
dificult`]ilor de \nv`]are [i eviden]iaz` posibilitatea ca schimb`rile organiza]ionale [i
metodologice, realizate \n [coli, ca reac]ie la dificult`]ile de \nv`]are ale unor copii, s`
conduc` la ameliorarea pred`rii-\nv`]`rii pentru to]i elevii.
|n]elegerea [i adeziunea la educa]ia/[coala incluziv` pune \n eviden]` necesitatea
dezvolt`rii [colii, preg`tirea [i schimbarea de ansamblu a acesteia, pentru a primi [i satisface corespunz`tor participarea copiilor cu dizabilit`]i (ca [i a altor grupuri marginalizate) \n medii [colare obi[nuite, ca elemente componente ale diversit`]ii umane - cu
diferen]ele ei specifice.
Exist` mai multe dimensiuni [i provoc`ri contemporane, legate de introducerea [i
aplicarea acestui concept, de larg` rezonan]` asupra modului \n care este organizat` [i
func]ioneaz` [coala:
- centrarea pe copil, pe unicitatea acestuia;
- r`spunsul la situa]ii educa]ii educa]ionale diverse (o pedagogie respondent`, a
valoriz`rii diversit`]ii umane);
- comprehensivitate - \n]elegere, acceptare a diferen]elor \ntre copii (o pedagogie a alterit`]ii);
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aceast` accep]ie, termenul dificult`]i de \nv`]are a circulat o perioad` de
timp - \n anii 80’ mai ales - cu un sens echivalent celui de cerin]e educative
speciale din zilele noastre.
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- democra]ie [i solidaritate uman` - o [coal` mai echitabil`, mai natural`;
- o [coal` deschis`, prietenoas`;
- o [coal` flexibil`, care se adapteaz`, \nva]` (ea \nse[i) [i se schimb`.
Prin compara]ie, dac` educa]ia integrat` are \n vedere mai ales obiective legate de
[colarizarea ‘normalizat`’ a copiilor cu CES - deci accentul se pune pe copii [i formele
de suport pentru ace[tia - incluzivitatea educa]iei, are ca sens [i obiectiv principal adaptarea [colii la cerin]ele speciale de \nv`]are ale copiilor, iar prin extensie, adaptarea
[colii \n general la diversitatea copiilor dintr-o comunitate - ceea ce presupune reforma
[i dezvoltarea de ansamblu a [colii.
Exist` o mare diversitate de opinii [i variante de \n]elegere [i aplicare a incluziunii
\n educa]ie. Cu excep]ia unora mai radicale [i/sau utopice, majoritatea acestora acord`
un rol [i loc important \n procesul complex al dezvolt`rii unor [coli mai incluzive [i
structurilor [i formelor de sprijin - ca de pild` cadre didactice de sprijin.

CONCEPTUL DE SPRIJIN (SUPORT) |N |NV~}ARE PENTRU CES
Necesitatea sprijinului pentru \nv`]are \n grupa/clasa obi[nuit`
Educa]ia integrat` [i/sau incluziv` implic` [i asumarea unor noi roluri \n cadrul
sistemului educa]ional. Situa]iile, contextele [i manierele noi de lucru \n activitatea
[colar` se refer` atât la cadrele didactice din \nv`]`mântul obi[nuit cât [i la cele din [colile speciale.
Pentru ca personalul didactic din [colile obi[nuite s` fac` fa]` provoc`rii legate de
integrarea copiilor cu CES, una dintre condi]iile de baz` este sprijinul \n activitatea la
clas`.
Acest sprijin poate [i trebuie s` vin` de la directorul unit`]ii [colare, de la personalul didactic cu experien]` din unitate, de la cadre didactice (sau echipe de profesioni[ti) specializate \n abordarea copiilor cu CES, de la psihologi (psihopedagogi) [colari, asisten]i sociali [i/sau de la personalul medical relevant.
Suportul poate lua diferite forme. |n trecut, sprijinul specializat era asigurat mai
ales prin retragerea copilului cu probleme din clas`, pentru a lucra cu un profesor specialist (interven]ie de remediere). O critic` important` \mpotriva acestui mod de lucru
se baza pe ideea c` scoatearea copilului \n afara clasei poate reprezenta o form` de
segregare - chiar \n [coala general`. |n prezent se contureaz` o tendin]` crescând` de
descurajare a retragerii (excluderii) din clas`. Se caut` de aceea tot mai mult modalit`]i
de sprijin \n clasa obi[nuit` a copiilor cu CES. Profesorii de educa]ie special`, de pild`,
lucreaz` \mpreun` cu profesorul (profesorii) clasei obi[nuite, acordând sprijin nu numai
copiilor integra]i ci [i altor copii care \ntâmpin` dificult`]i.

cuno[tin]e

Organizarea suportului de \nv`]are pentru CES \n ]`rile vest europene (studiu al
Agen]iei Europene pentru Educa]ia Cerin]elor Speciale, 1999)

20

Conceptul de suport pentru profesori
|n toate cele 17 ]`ri europene care au f`cut parte din studiu, obiectivul major al
profesorilor de sprijin este s` asigure suportul necesar \n \nv`]are pentru elevii cu
cerin]e educative speciale care \nva]` \n [coli obi[nuite. Acest lucru se realizeaz` mai
ales \n mod indirect, prin colaborarea profesional` cu profesorii clasei.
Dimensiuni ale suportului pentru profesori
 Preg`tirea/instruirea se refer` la modul \n care sunt dezvoltate cuno[tin]ele [i
abilit`]ile profesionale ale cadrelor didactice. Preg`tirea poate fi ini]ial`, continu` sau combinat`. Ea se refer` atât la profesorii clasei cât [i la cei de sprijin.
 Modul de asigurare a suportului cuprinde, \n esen]`, 3 aspecte:
- lucrul \n clas` cu cadrele didactice (utilizarea diferitelor strategii de adaptare
a curriculum-ului);











Elementele principale care privesc asigurarea suportului \n \nv`]are, a[a cum
rezult` din rapoartele celor 17 ]`ri europene, sunt:
Profesorii clasei au responsabilitatea pentru to]i copiii, inclusiv pentru cei cu
CES;
|n caz de nevoie, suportul este asigurat \n principal de c`tre un profesor specializat, \n interiorul [colii - \n`untrul sau \n afara clasei;
Profesorul specializat poate fi un cadru didactic din [coal` sau poate veni din
exteriorul [colii - [coal` special`, servicii educa]ionale locale de suport, etc.;
Suportul se adreseaz` atât elevilor cât [i cadrelor didactice;
Serviciile educa]ionale externe - situate \n afara [colii - pot interveni de asemenea prin asigurarea unor forme de sprijin pentru elevi, profesori, [coli [i p`rin]i;
Formele principale de suport vizeaz`: informarea, selec]ia materialelor didactice, elaborarea unor planuri educa]ionale individuale, organizarea unor lec]ii,
sprijin direct pentru elevi, etc.;
Modalit`]ile de sprijin par a fi diverse [i flexibile, \n raport cu diferi]i factori care
privesc necesit`]ile elevului, profesorului, condi]iile [i resursele din [coal`;
Alte servicii decât cele educa]ionale - \n principal cele medicale [i de s`n`tate sunt de asmenea implicate \n acordarea sprijinului necesar copiilor [i familiilor
acestora, \n colaborare strâns` cu profesorii clasei.
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- lucrul cu copiii - stimularea la maximum a poten]ialului de \nv`]`re al elevilor cu CES; indiferent de forma [i de con]inutul suportului, implicarea profesorului titular al clasei este vital`, \n colaborare cu cel de sprijin;
- organizarea [colar` (din punct de vedere [colar [i educa]ional) - eviden]ierea
faptului c` suportul \n \nv`]are trebuie s` fie parte a politicii [colare, la
nivelul \ntregii [coli. Aceasta presupune luarea \n considerare a tuturor factorilor din [coal` care pot afecta \nv`]area, nu doar a problemelor [i dificult`]ilor individuale ale elevilor.
Situa]ii principale de asigurare a suportului, cu privire la:
 Elev - suport direct sau indirect (dac` suportul este asigurat sau nu direct asupra elevului);
 Clas` sau [coal` - suport intern sau extern (dac` suportul este asigurat intern
sau extern clasei, intern sau extern [colii);
 Durata - pe termen lung sau temporar, \n func]ie de nevoile elevului (elevilor)
sau profesorului;
 Condi]iile - obligatoriu sau op]ional (legat de existen]a sau nu \n [coal` a posibilit`]ii de suport continuu, permanent);
 Modalitatea - formal` sau informal` (\n func]ie de existen]a sau nu a unor modalit`]i institu]ionalizate, formalizate de suport).
Combinarea celor 5 factori, cu câte 2 variante fiecare, conduce la 10 situa]ii (caracteristici). Acestea nu se exclud una pe alta, ci dimpotriv`, ele se pot combina \n diferite
variante, potrivit necesit`]ilor elevilor [i profesorilor, \n func]ie [i de resursele existente
\n [coli.
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Sprijin legislativ [i metodologic pentru copiii cu CES \n [coli obi[nuite \n ]`rile europene
Comunitatea (Uniunea) European` ca [i Consiliul Europei au adoptat, dup` 1990,
mai multe rezolu]ii [i recomand`ri, dedicate special educa]iei [colare [i necesit`]ii de
integrare \n \nv`]`mântul obi[nuit a copiilor cu dizabilit`]i.
Dintre recomand`rile ([i practicile) importante cit`m:
- necesitatea dezvolt`rii unor structuri de sprijin (inclusiv cadre didactice de sprijin)
- dezvoltarea cooper`rii dintre [colile speciale [i cele obi[nuite.
Situa]ia comparativ` a sprijinului pentru CES \n 17 ]`ri vest europene
Tabelul care urmeaz` prezint` sintetic forme variate de suport pentru CES \n [colile obi[nuite. Acestea se refer` la:
- suportul oferit \n interior sau \n afara [colii;
- care profesioni[ti [i/sau servicii sunt responsabile;
- din ce organiza]ii sau institu]ii provine suportul;
- cui i se adreseaz` \n principal suportul.

Asigurarea sprijinului \n \nv`]are
Unde se asigur`; profesioni[ti [i servicii responsabile; cui i se ofer` suport

}ara

Austria

Belgia

cuno[tin]e

Danemarca
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Finlanda

Fran]a

|n interiorul [colii
Sprijin
Sprijin
asigurat de c`tre
\n principal
pentru
Profesor specializat/
Elev
[coal`
Profesor
special` sau serviciu
{coal`
itinerant
Profesor specializat/
Elev
[coal` special`
Profesor
{coal`
Profesor de 'remediere'
/personalul [colii
Profesor specializat/
sau din [coal`/serviciu
psihopedagogic

Profesor
Elev
Elev
Profesor
{coal`

Profesor specializat/
autorit`]ile [colare
locale
Profesioni[ti
specializa]i/servicii
diverse
Profesor specializat/
Re]ea
special` de suport

Elev
Profesor
Elev
Profesor
{coal`
Elev
Profesor
{coal`

|n afara [colii
Sprijin
Sprijin \n
asigurat de
principal
c`tre
pentru
{coala special`
Elev
Serviciu itinerant

{coala special`
Servicii de suport

"

"

"

"

Elev
P`rin]i
Profesor
{coal`
"
"
"

Servicii locale sau
regionale de
suport \n predare,
centre de resurse
Serviciile medicale
[colare

Profesor
P`rin]i
{coal`
Copil
Elev

Servicii diverse
(medicale, sociale,
[colare)
" " " "

Elev
P`rin]i
"

"

"

Grecia

Islanda

Irlanda

Italia
Luxemburg

Olanda

Profesor specializat/
{coal` special` sau
servicii sociale

Elev
Profesor
{coal`
P`rin]i

{coal` special`
Centre [colare
de suport,
Servicii sociale
Servicii psihologice
[i alte servicii

Profesor
{coal`
Elevi
P`rin]i

" " "
Elev
Profesor
{coala

" " "
{coal` special`
Centre medicopedagogice

Profesor de
Remediere/{coal`
Special`

Elev

Servicii locale
specializate

" " "
Elevi
P`rin]i
Profesor
{coal`
Profesor
{coal`
Elev

Profesor specializat/
Municipalitatea
Profesor specialist
de resursa/Personal
din [coal`
Profesor vizitator/
Serviciu itinerant
Profesor de remediere/
personalul [colii
Profesor specializat/
Personalul [colii
Speciali[ti
Profesioni[ti

Profesor
Elev
Profesor
Elev

" " " " "

Profesor de sprijin
Personal din [coal`
Profesor specializat/
{coal` special`

Profesor
Elev
Elev

Servicii de suport: Elev
profesor vizitator, P`rin]i
servicii psihologice
" " " "
" " "
"

"

"

" " "

Elev
Profesor
Elev
Profesor

Servicii locale
de s`n`tate
Serviciu de
Suport

Profesor specializat/
{coal` special`

Profesor

Coordonator de
Suport/Serviciu
Regional suport
Profesor de suport/
personal din [coal`

Profesor

Grup de [coli
Servicii na]ionale
de suport
Serviciu regional
de suport
" " " "

Norvegia

Profesor
Elev
Elev
Profesor

P`rin]i
" " " "

"

"

"

"

Serviciu suport

Centre de resurse
Portugalia

Profesor specializat/
personal din [coal`
sau echipe de sprijin

Profesor
Elev
{coal`

Echipe de
Suport

Spania

Profesor specializat/
Personal [coal`

Profesor
Elev

Echipe locale de
suport

Profesor de remediere/
Personal [coal`

Elev

"

"

"

"

Elev
P`rin]i
Elev
Profesor
P`rin]i
Profesor
{coal`
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Germania

Elev
Profesor
{coal`
" " " "
Profesor
{coal`
P`rin]i
Profesor
P`rin]i
{coal`
Profesor
P`rin]i
Elev
{coal`
Profesor
Elev
P`rin]i
" " " "
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Suedia

Profesor specializat/
Personal [coal`

Elev

Marea
Britanie
(Anglia [i
}ara
Galilor)

Coordonator CES/
personal
[coal`

Profesor
{coal`
Elev
P`rin]i
Profesor
Elev

Profesor de
Sprijin/personal
[coal`

Serviciu local de
suport; Serviciu
de suport
Servicii de suport

"

"

"

"

{coal`
P`rin]i
Profesor
Elev
{coal`
"

"

"

"

(European Agency for Development in Special Needs Education, EASNE 1999)

cuno[tin]e

Situa]ia din România
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|n procesul de tranzi]ie spre [coala incluziv`, legisla]ia are un rol foarte important:
- de stabilire (formulare) a principiilor [i drepturilor cu scopul de-a crea un cadru
adecvat pentru integrare/incluziune;
- de reformare a elementelor din sistemul existent care constituie bariere pentru
integrare/incluziune;
- de stabilire a procedurilor [i practicilor care faciliteaz` integrarea/incluziunea
(de ex. adaptarea curricular`).
Cadrul legislativ, administrativ [i contextul social au \nregistrat modific`ri \n
direc]ia integr`rii copiilor cu CES.
Legea \nv`]`mântului din 1995 consider` \nv`]`mântul special ca parte integrant`
a sistemului na]ional de educa]ie [i \nv`]`mânt [i con]ine prevederi referitoare la dreptul [i accesul efectiv al copiilor cu CES la educa]ia [colar` \n comunitate.
Articolul 41 (alineatul 2) [i 45 (alineatul 3) statueaz` posibilitatea op]iunii pentru
integrarea [colar` \n \nv`]`mântul obi[nuit a copiilor cu CES \n dou` forme:
- grupe sau clase speciale integrate;
- integrare individual` prin asigurarea unor forme [i structuri de sprijin.
Aceast` modalitate de integrare [colar` este sus]inut` [i de Legea nr. 53/1992
privind protec]ia special` a persoanelor cu handicap [i Legea 519/2002.
Regulamentul de organizare [i func]ionare a \nv`]`mântului special ofer` premise favorabile pentru atingerea obiectivelor integr`rii. Cuprinderea individual` sau \n
grup mic a copiilor cu CES \n unit`]i de \nv`]`mânt obi[nuit trebuie realizat` prin diferite structuri de sprijin (cadre didactice specializate, servicii de reabilitare/recuperare
specifice).
„Planul na]ional de ac]iune \n favoarea copilului“ aprobat prin Hot`rârea Guvernului nr. 972/1995 recomand` „accesul copiilor cu deficien]e, \n func]ie de poten]ialul
acestora, la structurile [i programele de \nv`]`mânt obi[nuit“; restructurarea institu]iilor reziden]iale [i a celorlalte institu]ii specializate existente; dezinstitu]ionalizarea;
educa]ia [colar` \n comunitate - pentru copiii \n dificultate; egalizarea [anselor (prevenirea excluderii [i marginaliz`rii).
Cadrul legal care reglementeaz` statutul cadrului didactic de sprijin/itinerant:
* Legea nr. 84/1995 modificat` prin Legea nr. 151/1999, cap. VI, art. 41, alin. 2, art. 45.
* Legea nr 128/1997 - Statutul personalului didactic, art. 5, punctul d.
* Norme privind preg`tirea [colar` la domiciliu a persoanelor handicapate nedeplasabile nr. 9233/8.II.1995, art. 6-8.
* Ordin MEN nr. 4378/7.IX.1999, art. 6., care stipuleaz` „Conform principiului ‘resursa urmeaz` copilul’, se va trece, pe m`sura avans`rii ac]iunii de integrare, la

Reglementari noi pentru toamna anului 2005
ANEX~ la OMEdC nr. 5379/25.11.2004
Metodologia de organizare [i func]ionare a serviciilor educa]ionale prin cadre
didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerin]e educative speciale [colariza]i \n
\nv`]`mântul de mas`
CAP. I Principii [i obiective [i finalit`]i ale educa]iei speciale
Art. 1 Educa]ia special` este forma de educa]ie adaptat` [i destinat` tuturor copiilor
cu cerin]e educative speciale care nu reu[esc singuri s` ating` un nivel de educa]ie corespunz`tor vârstei [i cerin]elor societ`]ii pentru un om activ, autonom
[i independent.
Art. 2 Principiile care stau la baza educa]iei speciale sunt:
(1) Garantarea dreptului la educa]ie al oric`rui copil.
Copii au dreptul s` \nve]e \mpreun` indiferent de dificult`]i [i de diferen]e;
Fiecare copil este unic [i are un anume poten]ial de \nv`]are [i de dezvoltare;
{coala [i comunitatea asigur` [anse egale de acces la educa]ie pentru to]i copii.
(2) Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu cerin]e
educative speciale.
Corelarea tipurilor de educa]ie [i a formelor de [colarizare \n func]ie de scopul
educa]iei, obiectivele generale [i specifice, precum [i de finalit`]ile educa]iei;
Asigurarea conexiunii educa]ionale prin activit`]i complexe.
Art. 3 Finalitatea educa]iei speciale este aceea de a crea condi]iile unei bune integr`ri
sociale [i profesionale a persoanelor cu nevoi speciale.
Art. 4 (1) Integrarea [colar` a copiilor cu cerin]e educative speciale este fundamental`
pentru realizarea finalit`]ii educa]iei speciale. Integrarea [colar` se realizeaz` \n
unit`]i de \nv`]`mânt de mas` [i/sau \n unit`]i de \nv`]`mânt special. Una din
cerin]ele integr`rii eficiente a copiilor cu cerin]e educative speciale este crearea
unor servicii de sprijin, specializate \n asisten]` educa]ional`, de care s` beneficieze atât copiii/elevii integra]i cât [i colectivele didactice din [colile integratoare.
(2) Unul din serviciile specializate necesare \n integrarea educa]ional` a copiilor
cu cerin]e educative speciale este realizat de c`tre cadrele didactice de sprijin/
itinerante.
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transformarea unor catedre didactice de psihopedagogie special` din [colile
speciale, \n posturi de profesori de sprijin/itinerant. Pentru anul [colar 20002001, fiecare jude] va transforma cel pu]in dou` catedre de psihopedagogie
special` \n post de profesor de sprijin, iar \n cele 12 jude]e implicate \n procesul
de integrare se vor norma 3-5 posturi de acest tip“.
Art. 8 (1) din acela[i ordin stipuleaz`: „Pentru ca activitatea unui cadru didactic
itinerant [i de sprijin s` fie eficient` [i s` serveasc` integr`rii autentice a elevului
deficient \n [coala public`, aceasta trebuie s` fie normat` ca activitate de \nv`]`mânt special“.
* Ordin Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii nr. 4653/8.10.2001, privind aprobarea
Metodologiei de organizare [i func]ionare a serviciilor educa]ionale pentru
copiii/elevii deficien]i, integra]i \n [coala public`, prin cadre didactice itinerante
[i de sprijin. Acest ordin contureaz` metodologia func]ion`rii CDS.
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CAP.II Specificul serviciilor educa]ionale oferite de cadrele didactice de sprijin/itinerante
Art. 5 (1) Pentru ocuparea unui post de cadru didactic de sprijin/itinerant trebuie
\ndeplinite urm`toarele condi]ii:
- s` fie absolvent al unei institu]ii de \nv`]`mânt superior de lung` durat` cu
una din specializ`rile: psihopedagogie special`, pedagogie sau psihologie;
- s` fie absolvent al colegiului pedagogic, al liceului pedagogic ori a unei [coli
echivalente;
- \n cazul \n care nu se \ndeplinesc condi]iile de la punctele a) [i b), s` fie absolvent al unei institu]ii de \nv`]`mânt superior de lung` sau de scurt` durat`
care a efectuat un stagiu atestat de preg`tire teoretic` [i practic` \n educa]ia
special`.
Art. 6 (1) Posturile didactice ale cadrelor didactice de sprijin/itinerant sunt normate \n
\nv`]`mântul special.
(2) |n situa]ia \n care, \ntr-un jude], nu exist` o [coal` special` sau centru de resurse, cadrul didactic de sprijin/itinerant este \ncadrat \ntr-o unitate de \nv`]`mânt care poate fi: {coal` de mas`, Centrul Logopedic Inter[colar sau Centrul
de Asisten]` Psihopedagogic`.
|n func]ie de necesit`]ile locale, unit`]ile de \nv`]`mânt de mas`, Centrele Logopedice Inter[colare, Centrele [i Cabinetele de Asisten]` Psihopedagogic` din
unit`]ile de \nv`]`mânt de mas` pot transforma posturi/catedre didactice \n
posturi de cadre didactice de sprijin/itinerante, \n condi]iile respect`rii art. 5 din
prezenta metodologie.
Art. 7 (1) Activitatea unui cadru didactic de sprijin/itinerant este normat` ca activitate
de \nv`]`mânt special, conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 128/1997.
(2) Normarea [i \ncadrarea cadrelor didactice de sprijin/itinerante se realizeaz`
astfel:
- o norm` de 16 ore pentru 8-12 copii/elevi cu cerin]e educative speciale \n grupe de gr`dini]e/clase din unit`]i de \nv`]`mânt obi[nuit, la acela[i nivel/palier
de studii, echivalent` normei de predare \n conformitate cu prevederile art.
43, alin. f din Legea nr. 128/1997;
- o norm` de 16 ore pentru 4-6 copii/elevi cu deficien]e severe/asociate integra]i \n grupe/clase din [coala obi[nuit` la solicitarea expres` a p`rin]ilor, \n
conformitate cu prevederile art. 4, punctul c din HG 586/1990.
(3) Dac` num`rul de elevi este mai mic decât cel prev`zut la alin.2, catedra se
poate fragmenta, aceast` situa]ie incluzând cumulul sau plata cu ora.
(4) Cel pu]in jum`tate din activitatea din cadrul celor 16 ore se desf`[oar` \n
grup`/clas`, \n timpul activit`]ilor/lec]iilor de predare-\nv`]are, \n parteneriat cu
educatoarea/\nv`]`toarea sau profesorul de la grup`/clas`, \n situa]iile \n care
se constat` c` exist` probleme de \n]elegere.
(5) Num`rul de ore de activitate \n grup`/clas` este stabilit de cadrul didactic de
sprijin/itinerant, \mpreun` cu cel de la grup`/clas`.
(6) Celelalte ore din norm` se pot desf`[ura:
a) \n centrul de resurse;
b) \n s`li multifunc]ionale din unitatea de \nv`]`mânt unde este \nscris copilul;
c) \n familia copilului asistat;
d) \n institu]ii din comunitatea local` (palate ale copiilor, biblioteci, cinematografe, teatre, circ, etc.), \n care \nso]e[te copiii/elevii \n diverse contexte educa]ionale.
Art. 8 Normarea posturilor de cadru didactic de sprijin/itinerant se va face \n cadrul
num`rului total de catedre [i posturi didactice ale \nv`]`mântului preuniversitar din jude]ul/sectorul respectiv.

(1) Categoriile de copii/elevi care beneficiaz` de serviciile cadrelor didactice de
sprijin/itinerante sunt:
a) copii/elevi cu certificat de expertiz` [i orientare [colar` [i profesional` eliberat de comisia de protec]ie a copilului;
b) copii/elevi cu dificult`]i de \nv`]are sau de dezvoltare care au recomandarea
comisiei interne de evaluare continu` din [coala/centrul de resurse;
c) copii/elevi cu cerin]e educative speciale pentru care exist` o solicitare scris`
din partea familiei.
(2) Serviciile educa]ionale oferite de cadrele didactice de sprijin/itinerante se
asigur` \n baza unuia din urm`toarelor documente:
a) Certificat de orientare [colar` [i profesional` eliberat de Comisia pentru Protec]ia Copilului;
b) Recomandarea scris` a Comisiei interne de evaluare continu`, \nso]it` de
evaluarea complex` a copilului/elevului (psihologic`, medical`, familial`, social`, a nivelului de achizi]ii de tip [colar, etc.).
(3) Recomandarea comisiei interne de evaluare continu` se poate ob]ine numai
\n urma evalu`rii complexe a copilului/elevului. Evaluarea copilului/elevului se
realizeaz` \n baza sesiz`rii comisiei interne de evaluare continu` de pe raza de
domiciliu al copilului de c`tre unitatea de \nv`]`mânt frecventat` de copil/elev,
familia sau tutorele legal al acestuia, alte institu]ii, organiza]ii neguvernametale
sau persoane interesate etc.
Art. 10 Atribu]iile cadrului didactic de sprijin/itinerant:
a) colaboreaz` cu comisia intern` de evaluare continu` din [coal`/centrul de
resurse \n vederea prelu`rii informa]iilor privind evaluarea [i planul de servicii personalizat al copilului/elevului cu cerin]e educative speciale integrat
\n \nv`]`mântul de mas`;
b) colaboreaz` cu \ntreg corpul profesoral al unit`]ii de \nv`]`mânt \n care este
\nscris copilul/elevul \n vederea realiz`rii unei integr`ri eficiente \n \ntregul
colectiv al [colii;
c) elaboreaz` [i realizeaz` planul de interven]ie personalizat precum [i adaptarea curricular` \n parteneriat cu cadrele didactice de la grup`/clas`;
d) evalueaz`, \n parteneriat cu echipa, rezultatele aplic`rii programelor curriculare adoptate;
e) colaboreaz` cu cadrele didactice de la grupa/clasa \n care sunt elevi cu cerin]e educative speciale \n vederea stabilirii modalit`]ilor de lucru pentru fiecare unitate de \nv`]are:
- particip`, \n timpul orelor de predare, la activit`]ile ce se desf`[oar` \n
clas` de c`tre \nv`]`tor sau profesor;
- particip` la activit`]ile educative din grup`/clas` \n calitate de observator,
consultant, coparticipant;
- organizeaz` activit`]i de interven]ie personalizat` \n grupe/clase sau \n
afara acestora;
- desf`[oar` activit`]i de tip terapeutic-cognitiv-ocupa]ional, individuale
sau \n grup;
- colaboreaz` cu speciali[tii care realizeaz` terapiile specifice \n vederea
realiz`rii coerente a planului de servicii personalizat;
- propune [i realizeaz` materiale didactice individualizate \n func]ie de
dificult`]ile de \nv`]are ale copiilor/elevilor;
f) realizeaz` activitatea de evaluare periodic` vizând dezvoltarea elevilor [i reproiecteaz` programul de interven]ie personalizat;
g) consiliaz` familiile copiilor/elevilor care beneficiaz` de serviciile de sprijin [i
colaboreaz` cu acestea;
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h) realizeaz`, \n cadrul celor 16 ore, reprezentând norma didactic` de predare,
programul s`pt`mânal de asisten]` educa]ional` \n func]ie de:
- necesit`]ile elevului;
- evolu]ia elevului \ntr-o perioad` de timp limitat`;
- rezultatele evalu`rilor periodice;
- cerin]ele grupului de elevi asista]i.
i) orienteaz` c`tre comisia intern` de evaluare continu` to]i acei copii/elevi
care au cerin]e educative speciale [i nu beneficiaz` de servicii educa]ionale
de sprijin.
Art. 11 Cadrele didactice de sprijin/itinerante sunt salarizate \n conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
CAP.III. Facilit`]i acordate unit`]ilor de \nv`]`mânt integratoare
Art. 12 Consiliul de administra]ie al unit`]ii de \nv`]`mânt poate acorda diminuarea
efectivului de elevi la grupa/clasa respectiv` cu 1-2 copii/elevi pentru fiecare
copil cu cerin]e educative speciale integrat \n grupa/clasa respectiv`.
Art. 13 Cadrele didactice din unit`]ile de \nv`]`mânt integratoare beneficiaz` de cursuri de formare \n domeniul educa]iei incluzive, organizate de Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii.
Art. 14 (1) Cadrele didactice din [colile de mas` care au copii/elevi integra]i beneficiaz`, cu prioritate, de prime acordate din fondul anual de premiere.
(2) Cadrelor didactice care integreaz` eficient copii/elevi cu cerin]e educative
speciale \n grupe/clase li se vor acorda \n fi[a de evaluare anual` [i \n fi[a de
restrângere a activit`]ii cadrului didactic, dup` caz, cel pu]in 5 puncte pentru
fiecare copil/elev integrat dar nu mai mult de 10 puncte.
(3) Se recomand` inspectoratelor [colare jude]ene/al municipiului Bucure[ti ca,
la \ntocmirea grilei cu punctajele prev`zute pentru ob]inerea salariului [i a grada]iei de merit, s` stabileasc` pentru cadrele didactice din \nv`]`mântul de
mas`, care integreaz` copii/elevi cu cerin]e educative speciale, un punctaj echivalent cu cel acordat pentru ob]inerea unor performan]e \n preg`tirea elevilor
distin[i la concursurile [i olimpiadele [colare.
Art. 15 Pentru elevii cu cerin]e educative speciale integra]i \n unit`]i de \nv`]`mânt de
mas`, se asigur` servicii educa]ionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante
pe durata \nv`]`mântului pre[colar [i pe \ntreaga perioad` a [colariz`rii.

cuno[tin]e

Resurse pentru [colile incluzive

28

{colile publice care devin incluzive trebuie s` dispun` de:
- dot`ri tehnico-materiale: s`li func]ionale, cabinete de specialitate, aparatur`
pentru diferite tipuri de deficien]`, mijloace de \nv`]`mânt adaptate;
- resursa uman`: \nv`]`tori [i profesori ini]ia]i \n activitatea de predare-\nv`]are
la clasele incluzive, nucleu de speciali[ti \n educa]ie special`;
- adapt`ri func]ionale: modific`ri ale intr`rilor, rampe de access, sc`ri rulante
etc.

3.1. Cadre didactice itinerante [i/sau de sprijin - abordare general`
Cadrul didactic itinerant are un rol ce reprezint` o combina]ie \ntre un profesor
consultant [i un ‘tutore’ pentru copiii cu cerin]e speciale integra]i. Un asemenea profesor ac]ioneaz` \n mai multe [coli dintr-o zon` geografic` delimitat`. El asigur` consilierea necesar` pentru cadrele didactice de la clasa obi[nuit`, evaluarea unor copii, precum [i participarea direct` la instruirea unor copii cu CES.
Sarcinile de baza ale unui profesor itinerant:
- identificarea timpurie a copiilor cu CES [i a familiilor acestora - dac` au nevoie
de sprijin educa]ional;
- identificarea [colilor generale \n care pot fi integra]i elevii cu CES;
- vizitarea [colilor \n care \nva]` ace[ti elevi;
- sensibilizarea directorilor [i a cadrelor didactice din aceste [coli;
- sprijinul direct acordat elevilor integra]i [i profesorilor acestora;
- stabilirea leg`turii cu familiile copiilor cu CES integra]i;
- asigurarea leg`turii dintre familiile \n cauz` [i autorit`]ile locale, alte familii,
serviciile medicale sau sociale, etc.
Un autor, (Hockley, 1985, apud Vrasma[ T., 2001) prezentându-[i experien]a ca
‘profesor de sprijin’ \n [coli primare [i respectiv \n [coli secundare (de tip comprehensiv) se delimita de asemenea, \n aceast` calitate, de ‘profesorul resurs`’. Ca profesor de sprijin, Hockley \ndeplinea trei func]ii esen]iale:
- Activitate \n clas` [i vizite
- Rela]ii de cooperare [i coordonare
- Preg`tire de tip perfec]ionare
Distinc]ia dintre un cadru didactic itinerant [i unul de sprijin este mai dificil de surprins \n teoria [i practica educa]ional`. Profesorul itinerant are f`r` \ndoial` [i atribu]ii
ale unui profesor de sprijin (\n activitatea direct` din clas`), dar acestea pot avea o
pondere mai mare sau mai mic`, \n func]ie de num`rul de copii de care r`spunde, respectiv de num`rul de [coli \n care se deplaseaz`, de gravitatea problemelor de \nv`]are ale elevilor din aceste [coli, etc. |n mod similar, un profesor are mai mult un rol de
sprijin dac` ponderea activit`]ilor este axat` \n mai mare m`sur` pe asistarea [i interven]ia direct` \n activitatea de \nv`]are la clas` a copiilor cu CES iar aria de ac]iune este
mai restrâns`.
|n anumite zone rurale, \n care ace[ti copii sunt r`spândi]i pe arii foarte mari, sistemul itinerant poate fi singurul mod realist pentru a asigura servicii de educa]ie special`,
permi]ându-se \n acela[i timp r`mânerea acestora \n clasele/[colile obi[nuite.
Printre obstacolele mai importante \n aplicarea modelului cadrului didactic de
sprijin [i/sau itinerant - se pot enumera:
- preg`tirea uneori necorespunz`toare a cadrelor didactice care \ndeplinesc
acest rol;
- lipsa de calitate [i eficien]` a mijloacelor de transport.
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Un exemplu: Profesorii de sprijin \n Saxonia Inferioar`, Germania
|n [colile [i clasele care integreaz` copii cu CES sunt \ncadrate, suplimentar, cadre
didactice (profesori) de sprijin. Un profesor de sprijin lucreaz` cam 5 ore, \n medie, la
sus]inerea unui copil cu CES integrat - din totalul de 27 de ore care-i formeaz` norma
didactic`. |n cazul unei clase care integreaz` 3 copii cu CES, profesorul de sprijin este
prezent, \n principiu, pe parcursul a 15 ore/lec]ii dintr-o s`pt`mân`. Acest nivel de
alocare a personalului de sprijin este apreciat ca foarte bun, \n compara]ie cu alte ]`ri
europene, dar presupune implica]ii financiare suplimentare serioase, dac` num`rul
copiilor cu CES din [colile speciale nu se diminueaz`.
Angajarea [i coordonarea profesorilor de sprijin \n Saxonia Inferioar` este realizat` de administra]ia [colar` regional`, la fel ca [i pentru alte cadre didactice.
|n activitatea propriu-zis` a profesorului de sprijin se remarc` o rela]ie strâns` cu
profesorul (profesorii) clasei, atât \n planificarea cât [i \n realizarea lec]iilor. Ambele
cadre acord` importan]a cuvenit` dialogului, formal [i informal, dintre profesori, lucrului \n echip`.
Cadrele didactice de sprijin cunosc, de regul`, copiii cu care lucreaz` de mai mul]i
ani, urmându-i dup` clase [i/sau [coli, ceea ce reprezint` o caracteristic` important` a
modului de organizare a suportului. Se ofer` astfel premisele ca profesorul specialist s`
poate oferi informa]ii [i consiliere cu privire la istoria individual` [i la \ntreaga problematic` a unui copil cu CES. |n activitatea concret`, ace[ti profesori lucreaz` nu numai
cu copilul (copiii) \n cauz` ci [i cu \ntreaga clas`.
S-au remarcat [i ocazii \n care profesorul de sprijin retr`gea anumi]i copii \n afara
clasei, dar pentru perioade scurte de timp. Cea mai mare parte a activit`]ii profesorului
de sprijin se realiza \n clasa obi[nuit`.
Ca dezavantaj major se pot eviden]ia costurile relativ ridicate necesare punerii \n
func]iune a posturilor didactice necesare, mai ales dac` din instituirea acestora nu rezult` un transfer dinspre [coala special` spre cea obi[nuit` ci mai degrab` ele apar ca
posturi suplimentare (Vrasma[ T., 2001).
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Camera (unitatea) de resurs` presupune organizarea \n [coala obisnuit` a unei
camere (cabinet), echipate cu cele necesare unei clase dar [i activit`tilor specifice de
reabilitare/recuperare. Ca form` de asigurare a suportului \n \nv`]are camera-resurs` a
fost dezvoltat` odat` cu apari]ia educa]iei integrate (dup` anul 1970). Copiii cu CES vin
aici pentru una sau mai multe perioade din timpul unei zile de [coal`, pentru a beneficia
de instruire individualizat`. Al]i copii pot \nv`]a \n acest loc majoritatea timpului. Ei
particip`, \n func]ie de poten]ialul individual al fiec`ruia, doar la orele de desen, muzic`,
educa]ie fizic` sau alte activi]`]i din clasa obi[nuit`.
Modelul camerei-resurs` pare a fi una dintre cele mai r`spândite forme de sprijin
a integr`rii [colare pentru copiii cu CES (UNESCO, 1995). El se reg`se[te \n 45 din cele
63 de ]`ri (din toate continentele) care au r`spuns la chestionarul adresat de UNESCO.
Profesorul (de) resurs` este preg`tit \n mod special - el este de regul` un profesor
de educa]ie special` - pentru a putea preda specializat copiilor care vin individual sau
\n grup mic la camera de resurs`. Instruirea special` a copiilor poate cuprinde atât
cuno[tin]e [i deprinderi [colare cât [i pe cele sociale.
Profesorul care lucreaz` aici ofer`, \n plus fa]` de activitatea direct` cu copiii care
vin la camera de resurs` [i consulta]ii cadrelor didactice din [coal`, sau, dup` caz, p`rin]ilor.
Dezavantajele camerei-resurs`:
- absen]a profesorului de resurs`, \ntr-o anumit` zi, poate crea multe inconveniente, reducând uneori substan]ial posibilitatea elevilor - care sunt beneficiari
ai camerei de resurse de a participa la activit`]tile [colare;

Profesorul consultant pentru CES
Rolul de profesor consultant, pentru cerin]ele speciale de educa]ie, ap`rut relativ
recent, se bucur` de o aten]ie crescând`, pe m`sura avans`rii tendin]ei interna]ionale
de integrare a copiilor cu deficien]e \n [colile obi[nuite.
Experien]a [i literatura de specialitate au relevat c` serviciul de consultan]` este
esen]ial pentru integrarea cu succes a copiilor cu CES \n [colile obi[nuite.
Se apreciaz` c` modelul profesorului consultant difer` de modelul ‘profesorului
camerei de resurse’ prin aceea c` el presupune existen]a unui profesor (educator)
special itinerant (care se deplaseaz` \n mai multe [coli), a c`rui obiectiv principal este
de a sprijini copiii cu CES indirect, prin dezvoltarea direct` a abilit`]ilor cadrelor didactice din [colile obi[nuite pentru a lucra cu ace[ti elevi. Distinc]ia fa]` de profesorul itinerant rezid` \n aceea c` acesta din urm` realizeaz` atât sarcini de sprijin la elevi cât [i
de consiliere la cadre didactice, \n vreme ce profesorul consultant \[i axeaz` activitatea
mai mult pe consilierea [i sprjinirea inform`rii [i perfec]ionarii cadrelor didactice - din
unit`]ile [colare obi[nuite.
O descriere sugestiv` a atribu]iilor cadrului didactic specializat care ac]ioneaz` \n
calitate de consultant pentru CES, \n [coala obi[nuit` o realizeaz` autorit`]ile [colare
sco]iene:
- Sensibilizarea profesorilor de diferite discipline cu privire la problematica complex` a dificult`]ilor de \nv`]are;
- Sensibilizarea acestora cu privire la necesit`]ile de recapitulare [i repetare a
materiei, cu deosebire \n clasele cu efective mari de elevi;
- Aten]ionarea cadrelor didactice \n leg`tur` cu importan]a deosebit` a discu]iilor individuale sau \n grup mic cu copiii, pentru a putea fi identificate eventuale cauze ale unor dificult`]i de \nv`]are;
- Consilierea profesorilor, cu privire la nivelul abilit`]ilor de limbaj [i de lectur`
solicitate de con]inutul lec]iilor pe care le predau;
- Sf`tuirea profesorilor privitor la informa]ia de tip „diagnostic“, care trebuie
desprins` din realizarea diferitelor sarcini de \nv`]are \n clas`;
- Consilierea profesorilor asupra problemelor pe care le \ntâmpin` anumi]i elevi,
ca [i asupra domeniilor \n care ace[tia \nva]` cu succes;
- Oferirea disponibilit`]ii pentru a da sfaturi copiilor, atunci când au de ales
anumite discipline sau cursuri op]ionale;
- Rela]ionarea cu managerii [colari, prin participarea la deciziile care se iau
referitor la politica [colar` \n problema dificult`]ilor de \nv`]are;
- Situarea \n centrul discu]iilor din [coal`, atunci când acestea au caracter de
consultare [i colaborare cu persoane [i institu]ii din exterior, pe probleme specifice dificult`]ilor de \nv`]are (Jones K, 1987, apud Vrasma[ T., 2001).
Pentru realizarea acestor sarcini complexe [i dificile, deoarece includ interac]iune
[i inter-rela]ionare uman`, autorit`]ile [colare din Sco]ia cer ca profesorul consultant s`
aib` credibilitate, care la rândul ei depinde de:
< cunoa[terea corespunz`toare a aspectelor de curriculum, pentru a putea participa la dezbateri pe aceast` tem`;
< experien]` personal` anterioar` [i reputa]ie de profesor competent (a consultantului), care s`-i permit` abordarea oric`ror probleme \n activitatea de predare-\nv`]are la clas`; aceast` condi]ie face pu]in probabil` refugierea pe aceste posturi a unor
cadre didactice neavizate;
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- riscul separ`rii/segreg`rii grupului de copii din camera de resurs` fa]` de
[coal`;
- necesitatea unor deplas`ri lungi ale copiilor cu CES, mai departe decât [coala
cea mai apropiat` de domiciliu, dac` aceasta nu ofer` o asemenea camer` de
resurs`.
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< capacitatea de a decela cauzele posibile ale dificult`]ilor de \nv`]are;
< capacitatea de rela]ionare cu cadrele didactice, cu al]i profesioni[ti, cu managerii
[colari, etc.
|n Marea Britanie existau, \n anul 1985, [ase roluri de baz` ale profesorului consultant:
a) Rolul de evaluare - identificarea copiilor cu CES, examinarea corect` a acestora,
elaborarea [i men]inerea bazei de date necesare \n acest scop, identificarea
curriculum-ului adecvat;
b) Rolul prescriptiv - preg`tirea [i implementarea strategiilor de sprijin \n toate
ariile curriculare, pentru a facilita \nv`]area; armonizarea resurselor necesare;
preg`tirea [i aplicarea programelor de \nv`]are individualizat`;
c) Rolul de predare/tutelare - cooperarea cu colegii, \n abord`ri de echipa a pred`rii-\nv`]`rii, adecvate elevilor cu CES; sprijinirea elevilor cu probleme sociale, fizice sau comportamentale asociate; interven]ia direct`, individual` sau \n
grup, la elevii cu probleme de natur` s` fac` imposibil` satisfacerea acestora
\n clase obi[nuite;
d) Rolul de sprijin/suport - pentru colegi, cu referire la idei, metode, tehnici, adaptare curricular`, materiale didactice, etc., legate de educa]ia copiilor cu CES;
e) Rolul de leg`tur` - cu alte [coli, cu servicii educa]ionale sau de reabilitare disponibile, cu p`rin]ii, cu agen]iile profesionale relevante pe linia s`n`t`]ii [i asisten]ei sociale, cu comunitatea \n ansamblu;
f) Rolul de conducere (management) - s` ac]ioneze ca parte a coordon`rii problemelor de curriculum [i de proiectare pedagogic`, de alocare a resurselor [i de
sesizare [i coordonare a problemelor copiilor cu CES din [coal`; s` ini]ieze ac]iuni necesare pe aceast` direc]ie;
g) Rolul de dezvoltare/perfec]ionare a personalului - s` ini]ieze [i s` faciliteze programe de instruire profesional` care privesc cerin]ele educative speciale; s`
participe la asemenea programe \n [coal` sau \n comunitatea local`; s` difuzeze colegilor cuno[tinte rezultate din experien]` [i cercetare, cu privire la CES
(Jones, 1987, apud Vrasma[ T., 2001).
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|n Marea Britanie coordonatorul pentru CES reprezint` o form` de suport asem`n`toare cu profesorul consultant. Acest rol este stipulat \n documente oficiale ale ministerului de resort, \n aplicarea legisla]iei de \nv`]`mânt din 1993. Unele dintre aceste
documente au fost aprobate [i de Parlamentul Britanic (Codul practicii privind identificarea [i evaluarea cerin]elor educative speciale, 1994, 2000). Potrivit acestui document, coordonatorul CES, \ntr-o [coal` obi[nuit`, are ca responsabilit`]i principale:
- realizarea opera]iilor de zi cu zi ale unit`]ii [colare cu privire la CES;
- leg`tura cu cadrele didactice [i consilierea acestora;
- coordonarea serviciilor pentru elevii cu CES;
- ]inerea eviden]ei copiilor cu CES \ntr-un registru special [i urm`rirea tuturor
documentelor [i \nregistr`rilor cu privire la ace[ti copii;
- leg`tura cu p`rin]ii copiilor cu CES;
- contribu]ia la perfec]ionarea personalului didactic din [coal`;
- leg`tura cu agen]iile externe (medicale, sociale, etc.) [i cu organiza]iile neguvernamentale de profil.
Codul practicii precizeaz` c` rolul de coordonator CES poate fi realizat, \n mod
concret, \n func]ie de situa]ia fiec`rei [coli \n parte. |ntr-o [coal` mai mic`, rolul de coordonator CES poate fi preluat de o anumit` persoan`, deja \ncadrat` (posibil chiar
directorul sau directorul adjunct). |n [colile mai mari poate func]iona un coordonator cu
norm` \ntreag` sau o echip` de suport a \nv`]`rii. Alocarea concret` a timpului [i

„Facilitatorul de suport“
Stainback, S. [i Stainback, W., (1992, apud Vrasma[ T., 2001) identific` un alt rol
specific, \n opinia acestor autori, pentru [colile obi[nuite care doresc s` devin` [coli
incluzive \n SUA - facilitatorul de suport/sprijin.
Acest rol este, dup` Stainback, similar celui de ‘profesor colaborator’ sau ‘profesor de resurs`’, numitorul comun fiind ideea de ‘colaborare’. Colaborarea presupune
c` facilitatorul de sprijin, profesorul, elevii [i alte categorii de personal din [coal` lucreaz` \mpreun`, f`r` ca vreunul dintre ace[tia s`-[i asume rolul de expert, coordonator
sau evaluator.
Obiectivele activit`]ii facilitatorului de suport:
 S` lucreze, um`r la um`r, cu profesorii clasei [i alte persoane din [coal`, pentru a
\ncuraja re]ele naturale de sprijin. Profesorii, \mpreun` cu facilitatorii, promoveaz`
interac]iunea dintre copiii de aceea[i vârst`, prin strategii de tipul ‘\nv`]`rii prin
cooperare’ [i a ‘parteneriatului dintre elevi \n \nv`]are’, dezvoltarea prieteniei care
conduce la \nv`]area sprijinirii reciproce;
 S` ac]ioneze uneori ca profesor resurs`, deoarece profesorul clasei nu poate ([i
nu are cum) s` aib` experien]a necesar` \n probleme specifice de evaluare, curriculum, managementul conduitei copiilor cu CES, etc.;
 S` asigure sprijin direct, \n echipa de profesori, facilitând \nv`]area \n aria proprie
de expertiz`. Este foarte important, \n acest context, afirm` autorii mai sus cita]i,
ca facilitatorul s` acorde sprijin tuturor elevilor care au dificult`]i \n \nv`]are, a[a
cum profesorul clasei men]ine responsabilitatea pentru to]i copiii din clas`, inclusiv pentru cei care sunt identifica]i ca având CES.
Facilitatorul de sprijin poate fi recrutat din rândul consilierilor sau psihologilor
[colari, actuali ori fo[ti profesori de educa]ie special`, alte cadre didactice cu experien]`
\n educa]ia special` [i \n constituirea de re]ele de sprijin \n cadrul unei [coli.
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stabilirea sarcinilor de lucru se face \n func]ie de circumstan]ele particulare din fiecare
unitate de \nv`]`mânt.
{colile pot, de asemenea, dezvolta [i adapta rolurile atribuite coordonatorului
pentru CES. Exemplific`m prin idei selectate \n acest sens dintr-un document de politic` [colar` a [colii Woodchurch High School, Anglia (1995) referitor la competen]ele
coordonatorului CES:
 coordoneaz` identificarea [i evaluarea copiilor cu CES;
 acord` sprijin pentru dezvoltarea resurselor necesare;
 monitorizeaz` progresul copiilor;
 asigur` rela]ionarea [i consultarea cu personalul din [coal`, cu agen]iile de
suport [i cu p`rin]ii copiilor;
 sensibilizeaz` colegii (cadre didactice) cu privire la dificult`]ile de \nv`]are;
 are contacte permanente cu copiii din [coal` care au deficien]e.

Asistentul de clas` pentru cerin]e speciale (ACCES)
Acest tip de personal, asimilabil la noi personalului didactic auxiliar (de genul
educatorului puericultor) are \n Anglia sarcina de a sprijini profesorii la clas` \n activitatea cu copiii care prezint` CES, atât \n [colile speciale cât [i \n cele obi[nuite.
Dup` adoptarea \n Anglia a unor legi \n domeniul \nv`]`mântului (1981, 1993) care
favorizeaz` integrarea copiilor cu dizabilit`]i \n \nv`]`mântul obi[nuit, aceast` categorie
profesional` a crescut semnificativ din punct de vedere numeric, mai ales la nivelul [colilor de nivel primar.
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Roluri [i sarcini ale ACCES
 Rolul de \ngrijire/ocrotire, se refer` la hr`nirea, \mbr`carea [i toaleta copiilor cu
CES;
 Rolul educa]ional - este destinat s` elibereze profesorii de anumite sarcini zilnice solicitante, ca [i pentru a-i sprijini pe ace[tia \n aplicarea programelor individuale de \nv`]are (elaborate de profesori) sau \n preg`tirea unor materiale pentru lec]ii;
 Rolul para-profesional, centrat pe realizarea - sub coordonarea profesorului unor programe specifice de reabilitare/recuperare (kinetoterapie, logopedie, hidroterapie, etc.).
Condi]ii/criterii de angajare a unui ACCES \ntr-o [coal`
|ncadrarea unui asistent de cerin]e speciale se face \n Anglia pe baza urm`toarelor
elemente:
- cunoa[terea sarcinilor specifice [i a celor complementare cu ale profesorului;
- \n]elegerea nevoilor individuale ale copiilor cu dificult`]i de \nv`]are;
- cunoa[terea legisla]iei din \nv`]`mânt [i de protec]ie a copilului;
- cunoa[terea politicii [colare;
- capacitatea de a sprijini profesorul potrivit rolurilor descrise;
- producerea unor materiale de suport pentru \nv`]are;
- capacitatea de a realiza [i de a men]ine \nregistrarea informa]iilor relevante
privind situa]ia copiilor cu CES.
Rolul de coordonare ([i de formare-perfec]ionare) al profesorului specialist \n leg`tur` cu asistentul de cerin]e speciale \n clas` vizeaz`, \n principal cunoa[terea:
- programului curricular al [colii;
- politicii autorit`]ilor [colare privind protec]ia copilului;
- politicii [colii (\n cauz`) privitor la copiii cu CES;
- strategiilor [i metodelor didactice;
- dezvolt`rii copilului;
- gamei de cerin]e educative speciale care poate fi \ntâlnit` \n [coal`;
- organiz`rii [i managementului clasei;
- ariilor posibile de delegare a responsabilit`]ii din partea profesorului;
- \nregistr`rii informa]iilor cu privire la copiii cu CES;
- mediului [colar, inclusiv din punct de vedere al s`n`t`]ii [i securit`]ii;
- leg`turilor cu alte categorii de personal din cadrul [colii [i cu p`rin]ii, relevante din perspectiva educa]iei speciale.
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Construirea unui parteneriat \ntre cadrul didactic de la clasa obi[nuit` [i cel specializat se poate realiza \n forme variate, \n func]ie de circumstan]ele particulare [i preferin]ele individuale. Multe lucruri depind de credibilitatea profesorului specialist, de
capacitatea lui demonstrat` de a oferi sprijin [i consiliere, sau, acolo unde este necesar,
ajutor practic, direct.
|n plus fa]` de interac]iunea direct` dintre cele 2 grupuri de personal didactic - la
activitatea din clas` sau \n cadrul consult`rilor axate pe evolu]ia unui (unor) copil (copii), cadrele didactice care lucreaz` \n clasa obi[nuit` pot participa la diferite activit`]i
(de tipul conferin]`, seminar, analiz` de caz, etc.) realizate \n comun cu personalul de
educa]ie special`.
Oricare ar fi \ns` maniera de cooperare adoptat`, fiecare trebuie s` recunoasc` c`
are o experien]` [i o importan]` crucial` pentru succesul [colar al copilului cu CES integrat.
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Profesorul clasei obi[nuite este expert \n organizarea [i func]ionarea clasei, \n
curriculum-ul [i \n tehnologia didactic` utilizat`, \n proiectarea a[tept`rilor cu privire la
performan]ele elevilor, etc. Profesorul specializat este expert \n cunoa[terea specificului
unui anumit grup de copii cu handicap, posibilit`]ile [i deficien]ele particulare ale acestuia cu privire la \nv`]are, tehnicile specifice de instruire etc. Toate aceste informa]ii [i
abilit`]i la un loc sunt extrem de importante pentru succesul integr`rii [colare, de aceea
comunicarea dintre profesorii din [coala obi[nuit` [i cei specializa]i este foarte
necesar`.
Suportul specialistului \n educa]ia integrat` [i/sau incluziv` poate fi abordat \n mai
multe ipostaze.
Un specialist de ‘profil \nalt’ poate sta lâng` copilul cu CES, asigur` asisten]` [i
sprijin direct copilului (copiilor) \n cauz`, pentru a participa la activit`]ile realizate de to]i
copiii din clas`. Rolul de mai sus a fost practicat [i \nc` mai este \n abordarea preponderent` a educa]iei integrate.
Un specialist de ‘profil jos’ se poate angaja al`turi de cadrul didactic al clasei, \ntr-o
situa]ie de predare \n echip` (sau \n parteneriat), cu acordarea posibil` a unei aten]ii
suplimentare elevilor cu CES.
Un alt specialist, de profil ‘[i mai jos’ ar putea nici s` nu intre \n clas`, dar s` discute \n schimb foarte mult cu profesorul (ii) clasei respective, referitor la modalit`]ile
prin care curriculum-ul poate fi f`cut accesibil pentru cât mai mul]i copii, dac` este posibil chiar [i pentru cei mai pu]in capabili. Asemenea discu]ii pot include [i examinarea
manualelor, dificult`]i de conceptualizare, relevan]a unor con]inuturi, modalit`]i de
predare/ prezentare a unor con]inuturi, modalit`]i [i con]inuturi lingvistice, utilizarea
unor maniere adecvate de dialog profesor-elev etc. Acest tip de interven]ie este evident
mai aproape de spiritul \nv`]`mântului incluziv.
Exercitarea atribu]iei de suport \n \nv`]are presupune [i un anumit rol de consultare pentru cadrele didactice din [coala obi[nuit`, dar ponderea acesteia este diferit` \n
func]ie de tipul de rol asumat. Activitatea unui profesor resurs` pune, de pild`, mai mult
accent pe sprijinul acordat direct elevului, \n timp ce profesorul consultant lucreaz` mai
mult cu cadrele didactice.
Interferen]ele [i suprapunerile sunt \ns` evidente.
Cooperarea dintre [coala obi[nuit` [i scoala special`
Derivat` din teza educabilit`]ii universale, credin]a \n nevoia de cre[tere a cooper`rii dintre cele 2 tipuri de [coli a fost concretizat`, de unii autori, \n sintagma ‘ini]iativa
[colii generale’. Esen]a acestei idei const` \n invita]ia adresat` [colilor obi[nuite de a
prelua complet responsabilitatea pentru succesul [colar al tuturor elevilor [i \n sugestia
ca [colile speciale s` devin` centre de resurse pentru \nv`]`mântul general. Evident c`
ini]iativa de cooperare poate veni [i dinspre [coala special` sau din ambele sensuri.
Principiul de baz` al colabor`rii dintre sistemul obi[nuit [i cel special de \nv`]`mânt se extinde [i la alte sectoare de servicii, ca de pild` cele sociale [i medicale,
pentru a se putea asigura o abordare holistic` \n dezvoltarea copiilor.
Cum pot [colile speciale s` sprijine integrarea \n [coli obi[nuite - incluziunea [colar` a copiilor cu cerin]e speciale de educa]ie ?
{colile speciale reprezint` o resurs` major` \n facilitarea integr`rii [colare a copiilor cu CES. {colile speciale posed` ceea ce lipse[te celor mai multe [coli obi[nuite experien]` \n abordarea la clas` a copiilor cu CES.
Exist` mai multe modalit`]i prin care [colile speciale pot coopera cu cele obi[nuite
(Heggarty, 1989).
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O tipologie a rela]iilor de cooperare
La nivelul autorit`]ilor (exemplificare pentru Anglia):
a) Leg`turi ap`rute ca r`spuns la sc`derea rolului unor [coli, atât speciale cât [i
obi[nuite, care asigur` [ansele de ra]ionalizare [i realocare a resurselor. |n loc de a reduce posturi [i de a risca \nchiderea unit`]ii, anumite [coli speciale au men]inut acela[i
nivel de \ncadrare cu personal didactic, prin acordarea unor sarcini/func]iuni noi, ca de
pild` cele legate de stabilirea unei cooper`ri cu o alt` [coal` sau de \nfiin]are a unui
centru de resurse. Problema se poate pune similar [i pentru unele [coli generale, \n
care de asemenea este posibil s` existe personal didactic care intr` \n reducere de activitate. Una dintre modalit`]ile solu]ion`rii acestei probleme poate fi [i aici ini]ierea
[i/sau acceptarea unei cooper`ri cu \nv`]`mântul special.
b) O autoritate [colar` identific` necesitatea unui centru de resurse pentru educa]ia special` [i stabile[te c` acesta trebuie organizat \n cadrul unei [coli speciale.
Func]ionalitatea unui asemenea centru - colectarea de informa]ii [i oferta de consiliere
- poate fi o extindere valid` [i un mod de oficializare a ceea ce deja fac unele [coli speciale.
c) Aplicarea unor obliga]ii prev`zute de legisla]ia \n vigoare din Anglia, pentru
[colile generale - de a acorda aten]ia necesar` copiilor cu CES \n cadrul acestor [coli ceea ce a condus, \n anumite situa]ii [i la stabilirea leg`turilor de cooperare ([coal` special` - [coal` obi[nuit`), care s` asigure resursele suplimentare necesare.
d) Alte autorit`]i au adoptat documente formale de politic` [colar`, \n care au \ncorporat [i schemele unor leg`turi de cooperare \ntre [colile speciale [i cele obi[nuite,
leg`turi ce pot avea un rol important \n strategia general`.
Un astfel de document a fost realizat de autorit`]ile londoneze, sub genericul
„{anse egale pentru to]i?“ Printre numeroasele recomand`ri inserate aici exist` [i una
privind necesitatea ca fiecare [coal` special` cu program de zi s` stabileasc` rela]ii formale cu o [coal` general` de acela[i nivel, cu scopul:
- facilit`rii interac]iunii dintre elevii [i cadrele didactice din cele 2 [coli;
- asigur`rii asisten]ei necesare [colii obi[nuite care integreaz` copii cu CES;
- dezvolt`rii curriculum-ului [i resurselor din ambele [coli.
{colile speciale se pot asocia de asemenea grupurilor/m`nunchiurilor de [coli
care \ntre]in leg`turi de cooperare \n comunit`]ile locale, formate de regula din: o gr`dini]`, o [coal` primar` [i una secundar`. Dac` la acest grup de unit`]i [colare se
asociaz` [i [coala special`, spore[te coeren]a \n planificarea [i asigurarea serviciilor
educa]ionale pentru copiii cu CES. Din aceast` situa]ie deriv`, \n mod particular [i posibilitatea crescut` de planificare \n comun a unui (unor) centre de resurse, ca un pas
important \n procesul de integrare.
La nivelul [colilor, se constat` c` multe leg`turi de cooperare sunt rezultatul ini]iativei [i eforturilor unor directori sau a unor cadre didactice.
Unele dintre schemele de cooperare puse \n lucru, mai ales la debutul acestora,
au fost rezultatul ac]iunii unor directori de [coli speciale, care sim]eau cumva o
‘amenin]are’ pentru [colile respective, \n contextul amplific`rii atitudinii [i practicii \n
favoarea integr`rii, dorin]` de diversificare, specific` cumva [i economiei de pia]`.
Alte ini]iative de cooperare au demarat dintr-o \ngrijorare clar` pentru evolu]ia
[colar` a unor copii. Au fost identificate situa]ii \n care anumite [coli speciale au luat
ini]iativa de a stabili scheme de cooperare cu [coli obi[nuite, scheme prin care unii elevi
din [coli speciale \[i petreceau perioade tot mai mari de timp \n afara [colilor respective, frecventând \n schimb [coli obi[nuite. Scopul unor asemenea ini]iative este de
a facilita, printr-o serie de pa[i progresivi, trecerea elevilor din [coala special` \n cea
obi[nuit`, scopul final fiind integrarea complet` (ca timp) \n [coala general`. Precau]ia
necesar` \n asemenea demersuri este de a se asigura, pe de o parte ‘desegregarea’, \n
cât mai mare m`sur`, dar \n acela[i timp ie[irea treptat` a copiilor din \nv`]`mântul
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special, \ntr-o manier` planificat` [i gradat`, cu asigurarea sprijinului necesar, pentru
continuitate [i coeren]` \n satisfacerea cerin]elor educa]ionale.
Rela]ii de cooperare \n func]ie de subiectul leg`turii
O diagram` foarte simpl` a unei unit`]i [colare ne indic` \n esen]` urm`toarele
elemente: elevii, personalul [i resursele. Acestea pot fi abordate fie separat fie \n combina]ie.
Leg`turile bazate pe elevi, respectiv pe tranzi]ia acestora din [coala special` \n cea
obi[nuit`, reprezint` forma cea mai frecvent` a unor asemenea scheme de cooperare.
Aceast` rela]ionare se poate face \n diferite moduri:
- din punct de vedere al num`rului de subiec]i: elevii [colii speciale merg \n
[coala general` individual, \n grupuri mici sau cu \ntreaga clas`;
- \n raport cu timpul de integrare: participarea la activit`]ile [colii obi[nuite se
poate face numai pentru anumite lec]ii sau pentru toate lec]iile dintr-o s`pt`mân`;
- \n ce prive[te scopul, cooperarea poate fi doar pentru un scop specific, limitat sau pentru explorarea unei posibile dezvolt`ri a cooper`rii ulterioare, \n
sensul cre[terii treptate a timpului de interac]iune;
- \n situa]ii mai rare exist` [i tranzi]ia invers`, revenirea unor elevi din [coala
obi[nuit` \n [coala special` - situa]ie care este de dorit a fi pe un timp limitat
[i pentru obiective bine definite; aceast` situa]ie pare s` intervin` mai ales
atunci când profesorii de educa]ie special` atrag aten]ia asupra evolu]iei
unor anumi]i copii din [coala general` [i sugereaz` o scurt` interven]ie de
specialitate intensiv`, care este cel mai bine realizat` \n [coala special`.
Cooperarea bazat` pe personal se refer` atât la profesori cât [i la „asisten]ii de
clas`“.
Sensul de baz` al mi[c`rii este dinspre [coala special` spre cea general`, dar uneori se poate \ntâmpla [i invers, dac` este \n interesul dezvolt`rii unui copil.
Profesorii din [coala special` se pot angaja \n 3 feluri de activit`]i \n [coala general`: predare, sprijin \n [coal`, monitorizarea cooper`rii dintre cele 2 institu]ii.
Predarea poate fi realizat` la elevii care provin din [coala special` sau se poate
extinde [i la al]i elevi - din [coala general`; \n anumite situa]ii, mai rare, un profesor din
[coala special` poate lua \ntreaga clas` [i poate realiza cu ea predarea-\nv`]area \n incinta [colii generale. O asemenea experien]` poate constitui un pas util spre familiarizarea copiilor din [coala special` cu particularit`]ile [colii generale, o etap` \n apropierea lor de [coala comunit`]ii.
|n cadrul activit`]ilor de predare este implicat` deja o doz` mare de sprijin, de consiliere pentru profesorii [colii obi[nuite, mai ales \n cazul pred`rii \n parteneriat. Din
acest punct de vedere, profesorii de educa]ie special` sunt o resurs` foarte util`: surs`
general` de informare, cu privire la specificul pred`rii-\nv`]`rii la copiii cu CES (posed`
literatur` de specialitate relevant`, metode [i materiale etc), surs` de informare cu privire la serviciile pentru copii [i familii \n dificultate. Ei pot asigura consiliere [i \n privin]a
unor situa]ii particulare de copii care prezint` dificult`]i de \nv`]are. Consilierea poate
avea forma unor recomand`ri generale, cu privire la managementul unor clase care
prezint` probleme aparte, a unor sugestii specifice pentru interven]ia la copii care nu
r`spund la metodele obi[nuite de predare, a elabor`rii unui program specific de lucru.
Cooperarea personalului se face uneori [i \n sens invers, de la [coala general` la
cea special`. Aceast` form` de cooperare are \n vedere mai ales \ncadrarea unor profesori de diferite specialit`]i din [coli de mas`, pentru a preda pe obiecte de \nv`]`mânt,
\n [coala special`, cu asigurarea adapt`rilor necesare. Pentru elevii [colii speciale acest
lucru constituie o [ans` sporit` de dep`[ire a decalajului de curriculum. Asemenea situa]ii pot reprezenta, \n acela[i timp, ocazii serioase de perfec]ionare profesional`, mai
ales din punct de vedere metodologic, pentru cadrele didactice din \nv`]`mântul obi[nuit.
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Resursele didactico-materiale
Schemele de cooperare pot implica, \n acest caz, transferul sau utilizarea \n comun a unor resurse materiale, ceea ce reprezint` un beneficiu important pentru [colile
speciale, ca de pild`, \n utilizarea unor ateliere sau laboratoare ale [colii generale.
Pe de alt` parte, odat` cu trecerea temporar`, par]ial` sau complet` a unor elevi
din [coala special` \n cea obi[nuit`, se transfer` adeseori \n acela[i sens [i materiale
curriculare ori echipamente specifice abord`rii unor dizabilit`]i, care constituie beneficii
semnificative pentru [coala obi[nuit`. Diversele materiale legate de suportul \nv`]`rii
pot \mbog`]i [i diversifica \n mod deosebit predarea-\nv`]area, \n sensul prevenirii
[i/sau dep`[irii unor dificult`]i de \nv`]are.
Exist` un caz particular de cooperare, care merit` o aten]ie special` - [coala special` care devine centru de resurse.
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{coala special` ca [i centru de resurse
O asemenea dezvoltare presupune o valorificare ([i valorizare) \nsemnat` a [colii
speciale, ca [i capital de experien]` [i resurse, care poate asigura servicii pentru [colile
vecine. Aceast` func]ionalitate a [colii speciale presupune, \n esen]` o ofert` de informa]ii [i consiliere f`cut` [colilor generale, pe probleme legate de predarea-\nv`]area la
copiii cu CES [i realizarea acesteia, ceea ce nu implic` obligatoriu [i schimburi de elevi
sau personal.
{colile speciale care activeaz` ca [i centre de resurse au avantajul c` posed` o experien]` curent` \n abordarea educa]ional` a copiilor cu dizabilit`]i. O condi]ie important` pentru ca un profesor de [coal` special` s` poat` asigura consilierea necesar`
este degrevarea lui de norma de predare (par]ial`, sau, dup` caz, complet`).
Din punctul de vedere al [colii generale, func]ionalitatea centrului de resurse care
exist` \ntr-o [coal` special` poate fi foarte valoroas`. Sprijinul primit de cadrele didactice este, cel pu]in ca potential, mai colegial [i mai centrat pe munca la clas`, decât
oferta similar` a unor alte agen]ii specializate. Exist` desigur [i riscuri, valabile [i pentru
alte forme de sprijin extern - riscuri legate de modul \n care se realizeaza acest suport.
Dac` de pild`, [coala special` pune accentul doar pe asigurarea transferului de responsabilitate pentru copiii cu CES (care trec din [coala special` \n cea general`), realizând
mai degrab` o abordare a problemelor individuale, atunci riscul care apare este cel al
e[ecului integr`rii [i al revenirii copiilor respectivi \n [coala special`, sau al men]inerii
responsabilit`]ii acestora numai pentru cadrele de sprijin din [coala general`.
Dac` \ns`, func]ia de resurs` a [colii speciale se axeaz` mai mult pe prevenire
decât pe ‘tratament’, pe o abordare curricular` [i pe acordarea unui sprijin ‘formativ’ sprijinirea cadrelor din [coala obi[nuit` pentru a rezolva ele \nsele problemele \n cauz`
[i nu \n locul acestora - atunci este mult mai probabil ca [coala general` s`-[i dezvolte
o competen]` proprie de rezolvare a acestei chestiuni.
|n esen]`, func]iile unui centru de resurse bazat pe [coala special` sunt cele
generale ale unui centru de resurse \n domeniu:
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FUNC}II ALE CENTRELOR DE RESURSE PENTRU CES
 evaluare/expertiz` a copiilor
 consiliere, consultan]` [i suport necesar pentru profesori [i p`rin]i
 informare, dezvoltare profesional` pentru cadrele didactice (din [coli
obi[nuite)
 informare [i sensibilizare pentru familii
 asigurare de materiale [i echipamente specifice
 referire c`tre centre mai specializate - la nivel regional sau na]ional
 oferire de informa]ii asupra serviciilor disponibile
 asigurare de sprijin direct \n \nv`]are (suport) - de regul` limitat.

3.2.1 Echipa multidisciplinar`
Aspecte generale socio-psihopedagogice
Echipa pluridisciplinar` const` \ntr-un grup de profesioni[ti diferi]i care lucreaz`
\n comun având drept scop proiectarea, luarea deciziilor [i realizarea activit`]ilor cele
mai potrivite pentru atingerea obiectivelor comune propuse.
Scopul ei fundamental este respectarea interesului superior al copilului prin toate
deciziile [i activit`]ile realizate.
|ntrucât lucrul \n echip` presupune anumite condi]ii de desf`[urare [i anumite
abilit`]i, competen]e din partea membrilor, este necesar` prezentarea unor informa]ii
generale socio-psihopedagogice.
Condi]ii de func]ionare a echipei pluridisciplinare
Pentru ca echipa s` fie eficient` trebuie s` \ndeplineasc` o serie de condi]ii de
organizare [i de func]ionare. Acestea sunt:
* Scopul comun
* Claritatea obiectivelor urm`rite
* Program de activit`]i comune
* Participarea tuturor membrilor
* Activitatea \n grup
* Decizii \n comun
* Rela]ii eficiente
* Comunicare optimal`
* Negocierea solu]iilor
* Aspecte informale - dezvoltarea unei culturi de grup (mici obiceiuri \n comun,
mediul ambiant, etc.).
Fiecare dintre aceste condi]ii este important`. Pentru \ndeplinirea lor este nevoie
de organizare, planificare [i de asigurarea unui climat favorabil.
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3.2. Echipa de interven]ie

Moderatorul grupului/echipei
Pentru buna func]ionare un grup trebuie organizat, moderat \n discu]ii [i sprijinit
\n activit`]i de c`tre un moderator. Rolul moderatorului nu este de [ef de grup ci de persoan` care sprijin` realizarea obiectivelor propuse. Astfel, cel mai eficient mod de
alegere a moderatorului \ntr-un grup de profesioni[ti diferi]i este prin rota]ia rolului de
moderator. Alegerea moderatorului poate s` se fac` \n fiecare \ntâlnire de lucru sau pe
o anumit` perioad`. Este de dorit ca atunci când se iau anumite decizii care implic` mai
mult un profesionist anume (de exemplu psihologul, la evaluarea ini]ial` a copilului sau
CDS la evaluarea m`surilor, strategiilor care privesc copilul cu CES) acesta s` devin`
moderator.
Moderatorul \ndepline[te pentru grup urm`toarele func]ii:
- Func]ia de reglare \ntre obiectivele propuse dezbaterii [i „agenda secret`“ a fiec`rui participant (agenda secret` se refer` la nevoile [i la a[tept`rile fiec`ruia);
- Func]ia de producere care se refer` la construirea solu]iilor [i producerea ideilor necesare \mpreun`;
- Func]ia de facilitare care se refer` la sprijinirea discu]iilor [i emiterea unor
\ntreb`ri care s` faciliteze construirea r`spunsurilor adecvate problemei.
Componen]ii echipei - profesioni[tii diferi]i
Cei care alc`tuiesc echipa interdisciplinar`, au profesii diferite [i sunt diferi]i ca
oameni [i ca roluri [i sarcini \n cadrul institu]iei. Cerin]ele generale fa]` de to]i membrii
echipei sunt urm`toarele:
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- s` \n]eleag` dimensiunile responsabilit`]iilor [i faptul c` anumite decizii cer [i
exprimarea altor puncte de vedere,
- s` manifeste con[tiinciozitate, probitate [i punctualitate,
- s` aibe o atitudine cooperant`,
- s` se exprime [i s` se formeze continuu ca exper]i \n domeniul lor de competen]`,
- s` intervin` \n momentele dificile, dar [i \n activit`]ile \n care sunt nominaliza]i.
Preg`tirea \ntâlnirilor echipei pluridisciplinare
Pentru a asigura eficien]a lucrului \n comun este necesar s` se fac` o preg`tire a
fiec`rei \ntâlniri. Preg`tirea este sarcina moderatorului dar trebuie implica]i [i ceilal]i.
A. Sarcinile moderatorului
1. Preg`tirea subiectului [i a discu]iei.
a. Preg`tirea subiectului are \n vedere detalierea obiectivului propus [i a motivelor pentru care este ales. Pentru aceasta moderatorul trebuie s` \[i realizeze un plan al
problemei de rezolvat. Nu este obligatoriu ca subiectul discu]iei s` fie precis, el poate
fi [i exploratoriu, referindu-se la c`utarea \n comun a unor solu]ii. Pentru a aduna maxim de informa]ii moderatorul are nevoie de un plan al discu]iilor \n care s` proiecteze
\ntreb`rile [i s` anticipeze r`spunsuri. Aceste \ntreb`ri se refer` la:
- analiza faptelor
- definirea problemei \n discu]ie (despre ce este vorba)
- stabilirea ordinei de zi
b. Preg`tirea discu]iei ca atare are \n vedere urm`toarele condi]ii necesare:
- a motiva participan]ii pentru discutarea problemei
- a defini zona de libertate - s` se [tie pân` unde se poate merge cu discu]ia
- a prevedea obiectivele - acestea nu trebuie s` r`spund` la \ntreb`rile participan]ilor ci s` le faciliteze reflec]ia
- s` preg`teasc` anumite \ntreb`ri cât mai flexibile.
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2. Preg`tirea material`
Este un lucru recunoscut c` eficien]a unei discu]ii depinde [i de condi]iile materiale \n care ea se desf`[oar`. Dac` sala este amenajat` corespunzator unei \ntâlniri
cât mai relaxate, sarcinile de lucru au [ansa de a se rezolva optim. De asemenea, plasarea participan]ilor \n jurul unei mese de discu]ii [i folosirea unui cadru care s` demonstreze dorin]a de a asculta pe fiecare (exemplu: \n jurul unei mese rotunde) faciliteaz` schimbul de idei. Plasarea moderatorului separat, marcheaz` clar rolul lui hot`râtor \n decizie [i pune o barier` \n comunicare. Este de recomandat s` se folosesc`
aranjamentele spa]iale \n care to]i participan]ii s` se simt` la fel de importan]i [i s` aib`
asigurat confortul psihologic. Aceste lucruri ]in de ceea ce se nume[te democra]ia de
grup sau dispozi]ia puterii \n grup.
3. Preg`tirea personal`.
La acest punct se pot enumera urm`toarele elemente pe care le necesit` animatorul grupului de discu]ie:
- starea de spirit
- dorin]a de a comunica cu ceilal]i [i de a \nv`]a \mpreun`
- voin]a de a asculta
- disponibilitatea
- eliminarea prejudec`]ilor [i preferin]elor.
B. Sarcinile participan]ilor se organizeaz` \n jurul a dou` tipuri de responsabilit`]i,
pe care ace[tia le au \n \ntâlnirile echipei pluridisciplinare:
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Derularea unei \ntâlniri a echipei pluridisciplinare
|ntâlnirile echipei pluridisciplinare se pot realiza \n mod planificat prin respectarea
unei anumite frecven]e hot`râte de comun acord. Ele se pot petrece [i \n urma unor situa]ii care cer solu]ii rapide.
Desf`[urarea unor astfel de \ntâlniri cere moderatorului urm`toarele activit`]i specifice:
- deschiderea \ntâlnirii prin anun]area subiectului [i formularea obiectivelor urm`rite.
Aten]ia moderatorului trebuie \ndrumat` la acest nivel spre:
- claritatea definirii
- respectul competen]elor participan]ilor
- gestionarea corect` a timpului
- s` ]in` seama [i de nevoile particulare ale participan]ilor
- s` motiveze participan]ii la analizele propuse
- s` prezinte situa]ia cât mai atractiv pentru rezolvare.
- lansarea discu]iei este legat` de realizarea unor condi]ii care s` faciliteze implicarea
tuturor \ntr-un mod cât mai activ [i responsabil. Aici moderatorul trebuie:
- s` completeze analiza \n grup
- s` identifice participan]ii cei mai deschi[i problemei pe care s` se
sprijine
- s` disting` \ntre fapte [i opinii
- s` utilizeze \ntreb`rile directe
- s` \nregistreze atitudinile cele mai frecvente
- s` fie sensibil la reac]iile diverse ale participan]ilor.
- progresul discu]iei este \n dependen]` de respectarea unor cerin]e care ]in de modul
[i stilul de conducere a discu]iei [i urm`rirea rezolv`rii problemelor. Moderatorul are \n
vedere:
- s` eviden]ieze problema real` din diferitele devieri posibile
- s` identifice [i s` ]in` seama de AGENDA SECRET~ cu care vine la
discu]ie fiecare participant
- s` fac` evalu`ri permanente [i sinteze ale discu]iilor
- s` p`streze o disciplin` a grupului (cum se discut`, cât, cu ce ton, etc.)
- s` redefineasc` subiectul [i s` recentreze discu]ia
- s` abordeze problemele [i situa]iile dificile sau neprev`zute.
AGENDA SECRET~ este propria viziune asupra problemei pe care o are fiecare
participant. Ea cuprinde [i propriile probleme ale fiec`ruia [i experien]ele sale \n domeniul discutat sau \n alte domenii. Câteodat` este vorba chiar de interese proprii sau convingeri contrare deciziilor optime care pot r`mâne ascunse dar \mpiedic` comunicarea,
negocierea [i decizia \n comun.
- animarea discu]iei este o alt` preocupare a moderatorului. Ea cuprinde ca ac]iuni:
- s` anime [i s` stimuleze discu]ia [i opiniile folosind adecvat \ntreb`rile
- s` fac` fiecare participant s` se exprime

GHID PENTRU CADRE DIDACTICE DE SPRIJIN (CDS)

1. responsabilit`]ile tehnice care persupun preg`tirea prealabil` a unor materiale,
informa]ii sau alte instrumente necesare.
2. responsabilit`]ile psihologice care au \n vedere disponibilitatea la lucrul \n grup
[i la rezolvarea problemei avute \n discu]ie. Este astfel de dorit ca fiecare participant s`
fie:
- disponibil
- sigur de el
- f`r` agresivitate
- dispus s` asculte p`reri contrare
- s` respecte disciplina de lucru
- etc.
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-

s` \i ajute s` \n]eleag` punctele de vedere ale celorlal]i
s` asculte
s` reformuleze
s` clarifice
s` rezume
s` respecte toate punctele de vedere
s` noteze pe hârtie sau pe o tabl` elementele cele mai importante
s` ob]in` acordul majorit`]ii pentru tot ceea ce se re]ine [i se noteaz` pe
hârtie sau pe tabl`
s` nu ignore nici o \ntrebare sau obiec]ie
s` stimuleze [i s` calmeze dezbaterile
s`-i opreasc` pe p`tima[i
s` lini[teasc` opozi]ia dintre grupuri.

- concluziile \ntâlnirii sunt de asemenea un punct focal pentru moderator \n plan practic aceasta presupune respectarea urm`toarelor etape:
- fixarea obiectivelor de atins
- desemnarea responsabilit`]ilor
- alegerea mijloacelor
- determinarea timpului de rezolvare
- fixarea termenelor [i \ntâlnirii urm`toare.
Condi]iile unor echipe pluridisciplinare eficiente
|n realizarea unei activit`]i eficiente dar [i a unui grup care s` aib` o cultur` a sa,
pentru \mbun`t`]irea deciziilor [i stilului de munc`, avem \n vedere urm`toarele condi]ii:
1. Comunicare eficient` [i efectiv`
Aceasta presupune ca elemente centrale:
- A comunica
- A asculta
- A evalua.
2. Negocierea solu]iilor optime
Se realizeaz` prin:
- St`pânirea artei [i tehnicii negocierii
- Cunoa[terea [i acceptarea alternativelor
- {tiin]a argument`rii
- Respectarea INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI.
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3. Decizii clare, rapide [i \n favoarea copilului
Se pot lua numai dac` echipa este unit` [i are deja un stil de munc` \n comun.
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4. Rezolvarea creativ` a conflictelor ap`rute
Pentru a face fa]` situa]iilor neprev`zute \ntre membri [i \n raport cu rezolvarea diferitelor situa]ii, grupul trebuie s` cunoasc` [i s` st`pâneasc` conflictele.
- Ce sunt conflictele
- Cauzele conflictelor
- Tipuri de conflicte
- Cum se orienteaz` creativ rezolvarea conflictelor.
5. Proiectarea clar` a \ntâlnirilor
Pentru o activitate continu` [i eficient` trebuie avut` \n vedere o planificare [i o
proiectare a fiec`rei \ntâlniri.








7. Cultura de grup sau atmosfera [i tr`irea tradi]iilor \n comun
Cerin]e fa]` de participan]ii din echip`
S`-[i cunoasc` rolurile [i responsabilit`]ile;
S` manifeste con[tiinciozitate, probitate, punctualitate;
S` aib` o atitudine cooperant` [i deschis` \n \ntâlniri;
S` fie flexibili [i empatici;
S` se formeze [i s` se exprime ca EXPERT \n domeniu sau profesional;
S` INTERVIN~ \n momente dificile, dar [i \n ac]iuni unde nu este nominalizat.
Reguli pentru desf`[urarea eficient` a grupurilor de discu]ii
Pentru formarea grupurilor:
- Maniera trebuie s` fie destins`, relaxant` [i s` trezeasc` motiva]ia particip`rii;
- Fiecare membru trebuie s` aib` o responsabilitate, un rol \n grup;
- Responsabilit`]ile s` fie clare, concise [i stabilite de la \nceput \mpreun` cu
membrii grupului;
- Alegerea moderatorului este \n func]ie de problema pus` \n discu]ie sau se face
prin rota]ie;
- Grupul trebuie s` dezvolte rela]ii democratice;
- Membrii grupului trebuie s` se cunoasc` [i s` se accepte recipoc.
Pentru eficien]a activit`]ii grupului:
- Sarcina de lucru (situa]ia problem` sau conflictul analizat) s` fie exprimat` clar,
concis [i cu cuvinte potrivite;
- Grupul trebuie s` confirme \n]elegerea activit`]ii comune;
- S` se foloseasc` evaluarea continu` [i sinteza concluziilor la fiecare pas al discu]iei;
- Maniera de conducere s` fie democratic` [i pozitiv`.
Pentru desf`[urarea interactiv` a discu]iilor:
- Fiecare participant trebuie s` asculte \ntr-o manier` activ` punctele de vedere
ale celorlal]i;
- Deciziile s` fie negociate;
- S` fie asigurate informa]iile necesare [i evaluarea permanent`;
- S` fie ascultate [i respectate toate punctele de vedere;
- Este normal [i posibil s` se comit` erori, ele sunt punct de plecare \n argumentare [i \mbog`]esc experien]a tuturor;
- Exprimarea liber` a punctelor de vedere trebuie s` nu r`neasc` pe nimeni: contrazicerea prin argumente [i cedarea la solu]ii optime trebuie s` se realizeze \n
mod obiectiv;
- Fiecare participant are dreptul s`-[i schimbe punctul de vedere;
- Responsabilitatea deciziilor [i a \ntrajutor`rii este \mp`rt`[it` de to]i participan]ii;
- Discu]iile trebuie \ncepute mereu \ntr-o manier` de exprimare constructiv`, pozitiv`, chiar când exist` puncte de vedere contrarii (Exemplu: „poate fi adev`rat, dar“, „eu cred c`“, „este interesant, dar“, etc. \n loc de: „nu este a[a“, „nu
e adev`rat“, „ai gre[it“, „nu [tii“, „nu sunt de acord“, „s` spun` altcineva c`
tu nu [tii“, etc.).
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6. Informarea reciproc` [i circula]ia informa]iilor
Acestea presupun st`pânirea informa]iilor necesare.
- Informa]ii despre copil [i familie
- Informa]iile profesionale.
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Echipa pluridisciplinar` este alc`tuit` din:
 CDS
 |nv`]`torul/profesorul clasei
 P`rin]i
 Speciali[ti/terapeu]i (medic, asistent social, psiholog, psihopedagog, consilier scolar, logoped, kinetoterapeut, etc.)
 Copilul cu CES (de câte ori este cazul)
Componen]a echipei se stabile[te \n func]ie de natura CES ale copilului [i de tipul
de sprijin solicitat.
Consilierea [i sprijinul efectiv \n rezolvarea problemelor solicit` bune abilit`]i de
comunicare [i de rela]ie din partea CDS, perceput de beneficiari ca cea mai important`
[i mai competent` persoan` a echipei.
Una din problemele importante cu care se confrunt` CDS este aceea a accept`rii
sprijinului de c`tre beneficiari (profesori, p`rin]i, copii). Cei mai reticen]i par a fi \nv`]`torii/profesorii care de[i recunosc nevoia de sprijin \n condi]iile pred`rii la clase integratoare, accept` uneori cu mare dificultate observa]iile [i sugestiile CDS.
Acceptarea consilierii/interven]iei din partea echipei sau a CDS devine posibil`
dac`:
 |nv`]`torii/profesorii recepteaz` echipa ca un forum \n care CD \[i \mp`rt`[esc
reciproc experien]a [i cuno[tin]ele pentru a elabora strategii \n favoarea copiilor cu CES
 Echipa/CDS nu se manifest` ca persoane atot[tiutoare \n rela]iile cu cadrele
didactice, p`rin]ii, copiii
 |nv`]`torii/profesorii nu percep echipa ca pe o form` mascat` de evaluare
 Echipa/CDS \[i dovede[te eficacitatea \n rezolvarea problemelor pentru care se
solicit` sprijin.
Interven]iile de sprijin din partea echipei sau a CDS trebuie s` se caracterizeze prin
discre]ie, tact [i s` fie orientate spre ob]inerea unor comportamente dorite din partea
beneficiarilor.
Potrivit modelului HERON, CDS trebuie s` fie eficient \n 6 tipuri de interven]ii:
1) Interven]ia de eliberare. Rolul CDS este acela de eliberare a tensiunilor [i a
frustr`rilor acumulate, de \ncurajare a desc`rc`rii emo]ionale;
2) Interven]ia catalizatoare. CDS motiveaz` [i \ncurajeaz` beneficiarii pentru a
dezvolta rela]ii [i a rezolva problemele prin mijloace proprii. Este o interven]ie
de ajutor care valorizeaz` beneficiarul prin aprob`ri, confirm`ri, validarea solu]iilor personale;
3) Interven]ia de autoritate. Implic` rolul dominant al CDS care se manifest` [i se
exprim` ca expert \n problematica CES [i a[teapt` un anumit tip de comportamente din partea beneficiarilor;
4) Interventia tip „recomand`ri“. Se refer` la rela]ia direct` dintre CDS [i beneficiar [i se concretizeaz` \n sfaturi, sugestii, evaluare, oferire de alternative;
5) Interven]ia de informare. Implic` transmitere de instruc]iuni, informa]ii, interpret`ri ale unor tipuri de interven]ii/strategii;
6) Interven]ia de confruntare. Vizeaz` \n mod direct comportamentul beneficiarului, atitudinea [i convingerile sale. Confruntarea nu trebuie s` determine conflicte deschise. Acest tip de interven]ie implic` provocare [i r`spunsuri directe.
Calit`]ile de bun argumentator al deciziilor [i tactul devin calit`]i esen]iale ale CDS.
|n sistemele [colare incluzive echipele de sprijin pentru profesori (ESP) reprezint`
o strategie important` pentru asigurarea de sprijin pentru elevi. Prin existen]a [i activitatea acesteia se evit` trimiterea elevilor \n afara [colii c`tre alte institu]ii [i se caut` modalit`]i de schimbare a ceea ce se \ntâmpl` la clas`, astfel \ncât elevul s` poat` fi men]inut acolo unde se afl`.

Rolul ESP din [coala general`:
1. Mobilizeaz` sprijinul din [coal` [i din afara ei
Stabilirea nevoilor de sprijin la nivelul clasei/[colii este urmat` de precizarea resurselor [i primele la care se poate face apel sunt cele deja existente \n [coal`.
- sprijinul copil-copil; elevii lucreaz` \mpreun` [i sunt capabili s` se ajute unii pe
al]ii \n activit`]ile lor;
- sprijinul profesor-profesor;
- predarea diferen]iat` prin care profesorii \[i perfec]ioneaz` abilit`]ile de-a adapta metodele [i resursele la diversitatea copiilor;
- apelul la camera resurs` pentru activit`]i individuale cu elevii cu CES;
- consultan]a acordat` de directorii [colii;
- parteneriatul cu familia [i responsabilizarea acesteia \n oferirea de sprijin, la
domiciliu.
2. Sprijin` CDS \n implementarea strategiilor propuse de acesta.
3. Stabile[te sarcini [i responsabilit`]i pentru fiecare membru al ei, cooptând dac`
e cazul speciali[tii/terapeu]ii care monitorizeaz` dezvoltarea copilului.
4. Organizeaz` periodic \ntâlniri de lucru cu to]i membrii pentru discutarea cazurilor, stabilirea obiectivelor [i a etapelor de lucru.
5. Organizeaz` activit`]i de informare, consiliere pentru cadre didactice, p`rin]i,
comunitate.
6. Stabile[te leg`turi cu [coala special` (centru de resurse) pentru a beneficia de
oferta de servicii speciale, pe care aceasta le poate direc]iona spre profesorii [i
elevii cu CES din [coala public`.
7. Implic` comunitatea [i ONG-urile \n sus]inerea proiectelor sale.
CE ROL ARE COPILUL/ELEVUL |N ACEAST~ ECHIP~?
Copilul/elevul cu CES este persoana pentru care s-a instituit ESP, respectarea
INTERESULUI SUPERIOR al acestuia fiind principiul de baz` al func]ion`rii echipei.
Copilul/elevul face parte din echipa de sprijin ca [i beneficiar de baz` al serviciilor
acesteia dar [i ca participant la propria sa evaluare [i formare.
Ori de câte ori este cazul elevul trebuie consultat, ascultat pentru a-[i spune punctul de vedere cu privire la problemele sale, cu privire la cauzele care determin` dificult`]ile lui de \nv`]are, cu privire la progresele pe care le face.
Echipa trebuie s` ofere elevului oportunit`]i de consemnare a propriilor p`reri fie
prin completarea unui chestionar, fie verbal \n cadrul unui dialog informal cu un profesor \n care copilul are \ncredere [i care-l asigur` de confiden]ialitatea discu]iilor.
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ESP trebuie privit` holistic ca un serviciu care func]ioneaz` \ntr-o complexitate de
rela]ii multidirec]ionate. Resursele umane care intr` \n componen]a ei completeaz`
ceea ce ofer` profesorul la clas` [i sprijin` astfel procesul de \nv`]are.

3.2.2 Echipe de sprijin pentru profesori
Una dintre primele structuri de sprijin \n echip`, destinat` prevenirii [i remedierii
dificult`]ilor [colare a fost dezvoltat` \n anii 70’ \n Fran]a, sub denumirea de Grupe de
ajutor psihopedagogic - GAPP.
Aceste grupe erau constituite, \n general, din 3 persoane: un psiholog [colar (de
cele mai multe ori un fost institutor, care a urmat un stagiu de perfec]ionare-specializare), 2 profesori specializa]i \n readaptare (reabilitare) psihologic` [i psihomotric`.
Principalele domenii de interven]ie acoperite erau: psihoafectiv, psihomotor [i
psihopedagogic. Aria de ac]iune a echipei era vast`, deoarece cuprindea atât dificult`]ile de \nv`]are \n sensul general, cât [i pe cele specifice de \nv`]are (tulbur`ri ale
grafismului [i lateraliz`rii, tulbur`ri psihoafective, instrumentale etc).
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Obiectivul activit`]ii GAPP: s` ofere sprijin psihopedagogic suplimentar elevilor \n
situa]ie de e[ec [colar.
Modul de lucru:
- membrii GAPP pot ac]iona \n interiorul unei [coli sau a unui sector care cuprinde mai multe [coli, pe baz` itinerant`;
- cadrele didactice semnaleaz` echipei elevii \n dificultate (de pild` \n pericol de
repeten]ie);
- GAPP intervine (uneori dup` o examinare psihologic`) [i se ocup` de ace[ti
elevi \n cadrul unor ‘[edinte’, realizate \n diverse modalit`]i: sapt`mânal sau de
mai multe ori pe s`pt`mân`, pe o durat` mai mic` sau mai mare de timp.
Beneficiarii GAPP sunt cu prec`dere copiii \n vârst` de 4-10 ani.
Exist` anumite dificult`]i de \nv`]are care nu puteau fi rezolvate de membrii GAPP
[i atunci se f`cea apel la al]i intervenan]i, ca de pild` logopezii (inter) [colari.
Echipe asem`n`toare de suport func]ioneaz` \n prezent [i \n unele regiuni ale
Spaniei, precum [i \n Portugalia (aici sub denumirea de ‘echipe pentru educa]ia special`’).
O abordare promi]`toare \n asigurarea suportului pentru \nv`]are necesar copiilor
cu CES \n [coala obi[nuit` pare a fi, \n SUA ‘echipa de asisten]` integrat`’, ca form` de
ilustrare a ‘ini]iativei \nv`]`mântului obi[nuit’ (Eggen [i Kauchak, 1992). Acest mod de
colaborare presupune prezen]a la ore, din clasa obi[nuit`, a unor profesori de educa]ie
special`, pentru a-l sprijini pe cadrul didactic al clasei cu copii integra]i \n proiectarea [i
aplicarea programelor de instruire, care s` corespund` cerin]elor educative speciale ale
acestora. Sarcinile echipei speciale sunt:
 se \ntâlnesc cu profesorul clasei pentru a identifica [i defini orice problem` de
\nv`]are;
 observ` conduita \n clas` a copiilor cu CES;
 colecteaz` e[antioane din produsele activit`]ii \n clas` a acestora;
 proiecteaz`, \n cooperare cu profesorul clasei, modific`rile instruc]ionale necesare.
Cercet`rile de la \nceputul anilor 90' au identificat rezultate \ncurajatoare \n urma
experimentarii acestei modalit`]i de suport [i de cooperare profesional`, care poate fi
considerat` o form` de integrare a ambilor termeni ai educa]iei speciale - elevii [i profesorii (Eggen [i Kauchak, 1992).
O alt` structur` de acest tip o constituie echipele de sprijin a profesorilor (ESP),
care au fost experiementate recent \n Marea Britanie (Creese A., Daniels H., Norwich B.,
1997).
Nucleul unei asemenea echipe este format, de regul`, din coordonatorul de CES,
un profesor cu mai mult` experien]` din [coal` [i un alt profesor de la clasa respectiv`
(la care pred` profesorul care solicit` sprijinul). Aceast` echip` poate fi l`rgit`, dup`
caz, prin invitarea unor persoane din exterior (consultan]i) ori a p`rin]ilor.
Obiectivul de baz` al ESP este de a oferi un mecanism indirect de suport \n
\nv`]are pentru elevi (inclusiv pentru elevii identifica]i a avea CES), prin sprijinirea
profesorilor \ntr-un context [i \ntr-o manier` ce asigur` \mp`rt`[irea de experien]` [i
\n]elegere, ca baz` a dezvolt`rii profesionale \n [coal`.
Strategia specific` de lucru const` \n realizarea unor abord`ri structurate, pentru
rezolvarea de probleme prin colaborare, cu accentuarea urm`ririi ulterioare [i a revizuirii. Aceste accente diferen]iaz` maniera de lucru a ESP de situa]iile informale frecvente \n care profesorii colegi schimb` p`reri despre cum pot rezolva anumite probleme la clas`.
Activitatea efectiv` a ESP are \n vedere:
- \ntâlniri s`pt`mânale, sau la 2 s`pt`mâni, cu profesorul care face solicitarea de
sprijin (pe baza complet`rii unui chestionar); o \ntâlnire dureaz` cam 45 de
minute;

Constituirea [i func]ionarea echipelor de sprijin pentru profesori \n Anglia
(selec]ie [i adaptare dup` A. Creese, H. Daniels, B. Norwich)
A) Descriere:
Ini]ial ESP-urile au fost concepute ca un sistem de sprijin din partea unei echipe
de profesori pentru acei profesori de la clas` care \ntâmpin` dificult`]i de predare \n
ceea ce prive[te cerin]ele educa]ionale speciale (CES). Modelul nostru are la baz` acei
profesori care, voluntar, au solicitat sprijin, din partea unei echipe care cuprinde de
obicei un specialist \n CES, un profesor cu experien]` [i un alt profesor de la clas`.
Echipa, \mpreun` cu profesorul care solicit` sprijin colaboreaz` pentru a \n]elege
problema (problemele) [i pentru a g`si cele mai adecvate forme de interven]ie referitor
la dificult`]ile de \nv`]are [i comportament.
ESP-urile sunt o noutate prin aceea c` reprezint` un exemplu de dezvoltare care
are la baz` [coala, menit s` acorde sprijin [i asisten]` individual` profesorilor. |n acest
fel, ESP-urile se adreseaz` unei arii semnificative, dar neglijate, de dezvoltare a [colii
care prezint` un poten]ial foarte bun de \mbun`t`]ire a condi]iilor de lucru ale profesorilor. Acestea implic` \mp`rt`[irea de experien]e \ntre colegi, [i nu faptul c` unii profesori ac]ioneaz` ca exper]i fa]` de al]ii.
Mul]i profesori cu activitate de predare la clas` cred c` nu sunt suficient de preg`ti]i [i sprijini]i pentru a face fa]` provoc`rilor pe care le prezint` copiii cu cerin]e educa]ionale speciale din clasa respectiv`. Au tendin]a de a-[i pierde \ncrederea \n capacitatea de a le oferi programe de studiu diferen]iate corespunz`tor pentru nevoile lor.
Se trezesc \n situa]ia de a preda unor clase de cele mai multe ori numeroase f`r` a avea
suficient sprijin pentru cerin]ele interne specifice [i f`r` resurse externe disponibile.
Confruntarea cu situa]ii \n care s` fac` fa]` singuri unui num`r mare [i variat de cerin]e
poate duce la o stare acut` de stres sau de nemul]umire. Aceste lucruri se pot \ntâmpla
oric`rui profesor care lucreaz` \ntr-un mediu nefavorabil. De asemenea, mul]i dintre
profesori caut` sprijin la colegii lor pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunt`
\n activitatea general` a clasei sau a [colii. Prin apelarea la o ESP ace[tia pot dori s` suplimenteze sau s` completeze propriile modalit`]i de rezolvare a problemelor sau ale
[colii.
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- \ntr-o asemenea \ntâlnire se are \n vedere, de regul`, un singur caz (fie o nou`
solicitare fie o urm`rire a unui caz discutat anterior);
- echipele fac adnot`ri confiden]iale, pentru a putea urm`ri ulterior evolu]ia cazurilor;
- profesorii implica]i \n aceste \ntâlniri trebuie s` fie elibera]i, \n perioada respectiv`, de alte \ndatoriri;
- aspectele de principiu [i cele practice ale activit`]ii ESP necesit` sprijin din partea colegilor din [coal` [i a conducerii acesteia.
Din cercetarile realizate pe utilizarea ESP \n 12 [coli din Anglia a rezultat c` unele
dintre aceste echipe au acoperit o arie mai larg` de probleme [colare, decât cele legate
strict de cerin]ele speciale de educa]ie, devenind astfel un suport real \n stimularea
\nv`]`rii [colare la to]i copiii (Creese [i col., 1997).
|n Canada, la New Brunswick exista Echipe Districtuale de Sprijin care ofer` consultan]` [i alte forme de sprijin pentru un num`r de 20-50 [coli. Echipele cuprind profesori speciali, psihologi, asisten]i sociali [i terapeu]i. |n paralel la nivel de [coal` exist`
echipe similare-Echipe de servicii pentru elevi- care cuprind directori de [coli, profesori
speciali [i alte cadre didactice care pot fi de ajutor copiilor cu CES. Interven]ia acestora
merge de la schimbarea practicilor la clas` pân` la planificarea individual` [i implicarea
p`rin]ilor. Echipa se preocup` s` g`seasc` solu]ii noi \n abordarea problemelor copiilor
cu CES sau s` ofere sprijin direct elevilor [i profesorului. De câte ori este necesar echipa
[colii apeleaz` la echipa districtual` pentru consultan]` [i sprijin.
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Obiectivul ESP-urilor este de a oferi [ansa personalului didactic de a-[i dezvolta
\ncrederea [i competen]a \n a crea programe pentru copiii cu cerin]e educa]ionale speciale din [coala public`. ESP-urile ofer` un forum pentru profesori pentru a-[i \mp`rt`[i
cuno[tin]ele [i abilit`]ile, de a-[i exprima [i de a primi sprijin colegial [i emo]ional.
|n acest fel ESP-urile permit profesorilor s` \nve]e metode specifice [i s` aib`
acces la diversele abord`ri ale pred`rii.
De asemenea , ESP-urile ajut` profesorii s` realizeze c` nu sunt singuri [i c` [i al]ii
se confrunt` cu astfel de dificult`]i. Echipele ofer` profesorilor oportunitatea de a-[i \nvinge frustr`rile legate de aspecte comportamentale descurajatoare.
|n ultimii zeci ani am asistat la mari schimb`ri \n organizarea [colilor. Indiferent de
sursa acestor schimb`ri, implementarea lor s-a f`cut, \n cea mai mare parte, de c`tre
profesorii \n[i[i. Aceasta \nseamn` c` de multe ori profesorii s-au g`sit \n fa]a unor mari
dileme [i tensiuni, la clas` [i \n afara clasei, pe m`sur` ce cutezau s` predea programa
\n moduri relevante [i cu sens pentru diversele cerin]e ale elevilor lor. Profesorii nu sunt
numai foarte con[tien]i de tensiunile, de singur`tatea [i de stresul experien]ei pe care
astfel de schimb`ri le pot produce. Mai mult, este aproape imposibil ca profesorii obosi]i, ner`bd`tori s` fie capabili s` implementeze eficient aceste schimb`ri. Toate astea
au implica]ii evidente \n rândul elevilor lor.
|n ultimii ani s-a \nregistrat o tendin]` opus` excluderii grupurilor de copii din
[coala public`. Critica supra-utiliz`rii „scoaterii“ sau retragerii copiilor cu CES a f`cut
loc, din ce \n ce mai mult, unei recunoa[teri a avantajelor unui \nv`]`mânt non-excluziv
(incluziv) la nivelul [colii publice. Dezvoltarea ESP-urilor trebuie v`zut` \n contextul
acestor tendin]e.
Principiile care sus]in \nv`]`mântul incluziv au fost bine primite de profesori. Este
foarte important totu[i s` recunoa[tem c` punerea \n practic` a adaptabilit`]ii claselor
astfel \ncât \nv`]area s` se produc` [i s` fie accesibil` pentru elevi, a c`zut \n responsabilitatea profesorilor de la clas`. Mai mult, aceste schimb`ri sunt a[teptate s` se
produc` \n perioade de lips` de resurse [i lips` de sprijin. Gradul foarte ridicat de stres
datorat schimb`rii poate accentua sentimentele de singur`tate [i izolare. |n astfel de
momente, profesorii au nevoie de structuri de sprijin puternice [i nu slabe.
ESP-urile pot fi considerate drept surse care asigur` profesorilor asisten]` din partea colegilor lor pentru a face aceste schimb`ri. Avantaje fundamentele pentru formarea acestor echipe de sprijin pentru profesori - acestea sunt:
 un forum pentru educatori pentru a-[i \mp`rt`[i reciproc cuno[tin]e [i abilit`]i;
 o resurs` pentru [coal` \n sprijinul profesorilor [i, prin aceasta o \mbun`t`]ire
a preg`tirii elevilor, \n special a celor cu cerin]e speciale;
 o exprimare practic` a angajamentului [colii integratoare [i a politicii privind
CES;
 o oportunitate pentru profesori de a-[i \nsu[i metode specifice [i de a avea
acces la diferite materiale curriculare.
B) Constituirea ESP
Prima etap` important` \n constituirea unei ESP este a vedea dac` [coala simte
nevoia unei astfel de echipe [i dac` ar avea avantaje având o astfel de echip`.
O [coal` poate fi interesat` \n a explora ideea constituirii unei ESP din mai multe
motive. De exemplu, poate fi foarte important` pentru alte preocup`ri interne ale [colii
cum ar fi m`surile privind CES sau dezvoltarea unui management comportamental.
Interesul ini]ial ar putea fi explorat printr-un simplu chestionar completat de cadrele didactice din [coal` dup` modelul de mai jos:

CARE LUCREAZ~ CU ESP
1. Atunci când a]i avut probleme privind procesul de predare sau \nv`]are a elevilor sau cu copiii cu cerin]e educa]ionale speciale, ce fel de sprijin sau asisten]`
a]i c`utat? (bifa]i o c`su]`)
-

neoficial, de la colegi
de la conduc`torul unit`]ii
de la diriginte/ responsabil de clase paralele
de la coordonatorul pentru CES/coordonatorul de sprijin al \nv`]`rii

2. O echip` de sprijin pentru profesori (ESP) este o echip` format` din 3 - 4 profesori, inclusiv coordonatorul CES care asigur` sprijin ini]ial [i ulterior profesorilor
care solicit` voluntar un astfel de sprijin, pe baz` de confiden]ialitate. Este un forum pentru schimb de idei, de exprimare a sentimentelor [i rezolvare a problemelor.
a. A]i avea nevoie de o astfel de echip` \n [coala dumneavoastr` ?
Da
Nu [tiu sigur
Nu
Argumenta]i r`spunsul ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. a. A]i dori, \n principiu, s` apela]i la sprijinul unei astfel de echipe?
Da
Nu [tiu sigur
Nu
b. Ce fel de subiecte sau probleme a]i aduce \n aten]ia acestei echipe ? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Care ar fi cel mai adecvat num`r de membri ai acestei echipe (\ncercui]i o
singur` cifr`)
3

4

5
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CHESTIONAR ESP PENTRU PERSONALUL DIDACTIC

Alt` cifr`

4. Care ar fi cele mai potrivite persoane care s` fie membri ai acestei echipe
(considera]i func]ia didactic`) ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preg`tirea unei [coli pentru echipa de sprijin pentru profesori implic` crearea posibilit`]ilor de participare a profesorilor \n:
 A se familiariza cu conceptele [i principiile echipelor de sprijin pentru profesori
din cadrul [colilor \n calitatea lor de a asigura sprijin adecvat [i de a veni \n
\ntâmpinarea cerin]elor educa]ionale speciale;
 A \n]elege func]ia, riscurile [i restric]iile ce ]in de desemnarea [i de func]ionarea echipei de sprijin pentru profesori;
 A gândi cea mai adecvat` echip` de sprijin pentru profesori pentru [coala respectiv`, prin consultarea cu colegii;
 A fi con[tien]i de [i sensibili la nevoile [i sentimentele profesorului care solicit`
sprijinul echipei.
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deveni competent \n:
a primi solicit`rile de sprijin;
a conduce \ntâlnirile;
a face leg`tura cu p`rin]ii [i alte servicii de sprijin;
a acorda \n]elegere fa]` de problemele de predare;
a g`si forma corespunz`toare de a da sfaturi;
a evalua rezultatele de la nivelul clasei;
a prezenta [i evalua \n ansamblu preg`tirea echipei de sprijin pentru profesori.

cuno[tin]e

La momentul constituirii unei Echipe de sprijin pentru profesori la nivelul unei
[coli exist` un num`r de probleme care trebuie rezolvate. Lista de mai jos serve[te ca
un ghid orientativ.
 Care este popula]ia - ]int`?
 Cine se poate adresa echipei?
- unele [coli pot dori s` extind` principiile ESP la \ntreg personalul didactic,
inclusiv asisten]ii la clas`.
 Cine sunt membrii echipei [i cum sunt ace[tia identifica]i?
 Cine coordoneaz` echipa?
 Câte cazuri se pot prezenta la o \ntâlnire?
 Cum [i când trebuie conduse \ntâlnirile?
 Cum poate cel mai bine ESP-ul s` foloseasc`:
- Psihologi
- P`rin]i
- Profesori consultan]i
- Servicii de sprijin?
 Cum se fac recomand`rile [i cum se ob]ine accesul la resurse?
 Cum se concep fi[ele de eviden]` care s` sintetizeze informa]iile \nregistrate?
 Cum se urm`re[te realizarea recomand`rilor ?
 Cum se sprijin` [i se \ncurajeaz` utilizarea echipei?
 Cum se revizuie[te [i se evalueaz` procesul (formativ) echipei?
- proceduri de echip` adaptate
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C) Func]ionarea ESP
1. Rolul comun al echipelor de sprijin
 Asistarea profesorilor pentru a g`si modalit`]i pozitive [i fiabile de progres \n
paralel cu recunoa[terea responsabilit`]ii care trebuie asumat` \n condi]iile
create;
 Asigurarea \ncrederii [i a sprijinului emo]ional pentru profesori.
Aceasta \nseamn` c` trebuie acordat` aten]ie \n a manifesta \n]elegere [i sensibilitate prin modul de a asculta cele prezentate, f`r` a da prea multe sfaturi sau a fi prea
autoritari.
Concentra]i-v` pe:
 Cum s` face]i ca profesorul care a solicitat sprijin s` nu se simt` jenat?
 Cum s` face]i pentru a asculta cu aten]ie ceea ce spune \n mod direct [i arat`
\n mod indirect profesorul care a solicitat sprijin?
Trebuie s` ave]i \n vedere ce echilibru s` stabili]i \ntre a oferi o evaluare [i sfaturi
despre ac]iunea respectiv` [i a permite profesorului \n cauz` s` redescopere [i s` exprime propriile idei [i planuri.

Identificarea problemelor

Folosirea analizei
pentru evaluarea
rezultatelor

|n]elegerea [i
analizarea acestora

Utilizarea analizei pentru
planificarea ac]iunii

Aceast` schem` poate fi utilizat` pentru planificarea ac]iunii individuale, de grup,
de clas`, sau la nivelul [colii.
3. Identificarea problemelor [i preocup`rilor
 Ce dovezi se folosesc pentru a identifica problemele [i preocup`rile?
 |n ce m`sur` problema identificat` s-a corelat cu alte probleme?
 |n ce m`sur` a fost problema clar [i specific identificat`?
 Ce mai trebuie f`cut pentru a clarifica situa]ia \n timp cât mai scurt?
4. |n]elegerea [i analizarea problemelor
 Ce cuno[tin]e servesc profesorului \n cauz` [i echipei de sprijin pentru a \n]elege [i analiza problemele?
 Lua]i \n considera]ie factorii la nivel individual, de grup, de clas` sau de [coal`?
 Lua]i \n considera]ie punctele forte [i punctele slabe?
 Sunt echipa [i profesorul \n cauz` capabili s` analizeze problema:
- cum este prezentat` problema (\ntr-un mod care poate conduce la ac]iune
care s` \mbun`t`]easc` lucrurile)?
5. Utilizarea analizei pentru planificarea ac]iunii
 Poate echipa [i profesorul \n cauz` s` utilizeze \n]elegerea [i analiza pentru a
alc`tui planul unei ac]iuni viabile?
 S-au utilizat la maximum punctele forte ale situa]iei elevului sau profesorului \n
cauz`?
 Dac` a]i formulat mai multe planuri de ac]iune, cum ve]i decide pe care s`-l
aplica]i? Care sunt priorit`]ile [i de ce?
 V-a]i gândit de ce alte materiale sau sprijin mai ave]i nevoie pentru a realiza
planul?
 V-a]i gândit de cât timp e nevoie \nainte de a revizui cazul din nou?
D) Comunicarea informa]iilor
Receptarea pozitiv` [i acceptarea ESP \n [coal` depinde [i de informarea clar`,
precis` a \ntreg personalului [colii asupra sarcinilor sale prin pliante [i bro[uri care
trebuie s` explice:

GHID PENTRU CADRE DIDACTICE DE SPRIJIN (CDS)

2. Utilizarea unei scheme de planificare a ac]iunii

|N CONCLUZIE:
Ce este o echip` de sprijin pentru profesori?
Este o \ncercare (adesea riscant`) menit` s` ofere sprijin [i asisten]` cadrelor didactice pentru a face fa]` variet`]ii de dificult`]i pe care le pot \ntâmpina profesorii \n
ceea ce prive[te \nv`]area [i comportamentul elevilor, sau grupurilor de elevi.
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Ce va face Echipa de Sprijin pentru Profesori?
Profesorii care doresc s` fie sprijini]i vor apela la aceast` echip`. Echipa va ajuta
cadrele didactice s` defineasc` problema (sau problemele), s` considere o serie de
posibile alternative [i s` \ncerce s` aplice strategii practice. |ntâlnirile de consolidare
(clarificare) se vor organiza pentru a analiza evolu]ia [i pentru a acorda sprijin \n continuare, dac` mai este necesar.
Cum func]ioneaz` Echipa de Sprijin pentru Profesori?
Echipa va avea trei membri:
- Ana Ionescu
- Eugen Popescu
- Maria Alecu
Echipa va fi la dispozi]ia profesorilor \n fiecare joi, dup` terminarea orelor de curs.
Cadrele didactice \[i vor stabili \ntâlnirile cu echipa prin Ana Ionescu, care este secretara echipei sau pot s` discute cu oricare din membrii echipei la solicitarea acestora,
transmis` prin Ana.
|ntâlnirile vor dura aproximativ 30 minute. Se vor servi pr`jituri [i ceai. |ntâlnirile
vor avea loc \n biroul D-nei Maria Alecu.
Toate \ntâlnirile sunt confiden]iale [i se vor desf`[ura sub forma unor discu]ii neoficiale \n care problemele se discut` [i se analizeaz` \mpreun`.
Echipa de sprijin pentru profesori nu este:
- un serviciu de consiliere personal`
- un grup de persoane atot[tiutoare
- o form` mascat` de evaluare a cadrelor didactice
Echipa de sprijin pentru profesori este:
- un forum \n care cadrele didactice \[i \mp`rt`[esc reciproc experien]a [i cuno[tin]ele [i \n care fiecare are ceva de \nv`]at.

3.3. Servicii de sprijin la elevii cu deficien]e auditive (")

cuno[tin]e

Pentru a r`spunde \n modul cel mai eficace posibil la nevoile de \nv`]are ale elevilor care prezint` o pierdere auditiv`, se impune munca \n echipa. Internatul, [coala [i
comunitatea, toate trebuie s` fac` parte din echipa care va pune \n mod esen]ial
accentul pe copil. P`rin]ii sunt acas` responsabili de bun`starea copilului. Ei trebuie s`
fie siguri c` pot conta de fiecare dat` pe [coal` [i pe comunitate.
Atitudinea profesorilor cu privire la elev este extrem de important` pentru dezvoltarea comportamentului, integrarea social` [i rezultatele [colare ale acestuia. Personalul intructiv-educativ trebuie s` se simt` confortabil cu elevii ce au o surditate, \ntrucât exist` [i speciali[ti \nalt califica]i \n acest domeniu, care pot oferi serviciile de sprijin
necesare.
Sprijin [colar
Sprijinul oferit de c`tre [coal` variaz` \n func]ie de sistemul [colar [i de nevoile
elevilor. Acest sprijin poate proveni de la urm`torii speciali[ti: un coordonator de programe de \nv`]`mânt pentru copiii afla]i \n dificultate, un cadru didactic specializat \n
surditate, un audiolog scolar, un ortofonist, o persoan`-resurs` de la un centru specializat (de resurs`).
P`rin]ii [i personalul didactic trebuie s` comunice \n mod regulat (prin scrisori,
prin telefon sau cu ajutorul unui jurnal) cu privire la nevoile, punctele tari [i progresele

"adaptare dup` „Surdite et communication. Tous les Cycles. Guide Pedagogique“, 1992, Ministere de L Education,
Ontario, traducere Maricica Botescu
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Sprijinul colegilor
Elevul care are o pierdere auditiv`, ca [i ceilal]i elevi, vrea s` fie acceptat de colegii
s`i. El \[i dore[te s` fac` parte din grup [i nu-i place s` fie marginalizat. Acceptarea de
c`tre ceilal]i colegi este deci esen]ial` pentru buna sa dezvoltare social` [i afectiv`.
Comportamentul elevilor unei clase fa]` de copiii ce au o pierdere auditiv` este
adesea o imita]ie fidel` a comportamentului cadrului didactic cu privire la aceste persoane. De exemplu, dac` acesta are tendin]a s` exclud` o persoan` cu probleme de
auz, sau s`-i acorde pu]in` atentie, elevii vor proceda adesea la fel.
Dac` profesorul (\nv`]`torul) are dificult`]i \n a-i inspira persoanei cu probleme de
auz sentimentul apartenen]ei la clas`, acelei persoane \i va fi dificil s` se fac` acceptat`
de c`tre grup.
Dac`, profesorul manifest` suple]e [i \n]elegere cu privire la elevul care prezint`
o pierdere auditiv`, ceilal]i elevi vor avea [i ei tendin]a s` se comporte \n acela[i fel. |n
acela[i timp, dac` are o atitudine favorabil` fa]` de adapt`rile aduse programului, [i
dac` face comentarii pozitive, va rezulta o mai mare acceptare general`.
Colegii \l pot ajuta pe elevul cu probleme de auz \n numeroase feluri, cum ar fi: 1)
formarea unei echipe cu elevul; 2) luarea noti]elor; 3) rezumarea discu]iilor la tabl`; 4)
func]ionarea \n calitate de tutore. Aceste patru roluri sunt descrise \n continuare.
Colegul de sprijin
Elevul care prezint` o pierdere auditiv` nu aude \ntotdeauna tot ce spune profesorul (\nv`]`torul), sau nu \n]elege sensul tuturor cuvintelor. Anumite probleme sociale
[i de \nv`]are pot fi rezolvate sau evitate g`sind pentru elev un partener care \i va servi
drept coleg de sprijin.
Colegul de sprijin poate ajuta elevul care prezint` o pierdere auditiv`:
- Asigurându-se c` elevul a auzit sau a \n]eles anun]urile transmise la difuzorul
[colii;
- |n timpul coversa]iilor cu multe \ntreb`ri, repetând r`spunsurile date, dac`
zgomotul de fond le-a acoperit;
- Repetând indica]iile \naintea debutului unei activit`]i;
- Prevenind elevul asupra evenimentelor neprev`zute [i a schimb`rilor de rutin`
(sunetul avertizoarelor de incendiu, anun]uri speciale);
- Dând explica]ii [i informa]ii pentru a ajuta elevul s` urm`reasc` discu]iile din
clas`.
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copilului, [i asupra a tot ceea ce are leg`tur` cu s`n`tatea sa, cu dezvoltarea sa socioafectiv` [i cu educa]ia sa.

Acest sistem de asociere cu un coleg de sprijin trebuie s` fie monitorizat.
Trebuie s` ne asigur`m c` elevii \l iau \n serios, dac` vrem s` ob]inem rezultate
bune.
Elevii pot servi pe rând drept coleg de sprijin al copilului care are o pierdere
auditiv`. Ajutorarea unui coleg devine atunci un privilegiu pentru fiecare.
Se poate desemna un coleg de sprijin anume pentru anumite activit`]i (de exemplu, gimnastic`, bibliotec`).
|nv`]`torul (profesorul) trebuie s` vegheze ca aceast` asociere s` convin` celor
doi elevi [i ca asumarea aceastei sarcini s` nu fie f`cut` superficial [i nici s` fie prea
presant` pentru colegul de sprijin.
Colegul care ia noti]e
Elevii cu o pierdere auditiv` nu pot uneori s` fac` lectura labiala [i s` ia noti]e \n
acela[i timp. Se poate deci \ncredin]a unui coleg grija de a lua noti]e, fapt ce-i va lini[ti
pe beneficiari care vor fi mai pu]in frustra]i [i angoasa]i la ideea c` anumite informa]ii
importante le scap`.
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Elevul care ia noti]e trebuie s` aib` un scris lizibil [i s` fie capabil s` le prezinte \n
manier` clar`. El se poate servi de indigou sau poate recurge la fotocopie. Trebuie prev`zut [i un carnet \n care elevul s`-[i \nscrie temele, numerele de pagini de lectur`, l`muririle asupra claselor speciale, cuvintele cheie când se face un anun] la difuzor. Elevul cu o pierdere auditiv` trebuie s` se simt` confortabil \n a cere explica]ii.
Este important s` se \ncredin]eze aceast` sarcin` mai multor elevi pentru a se
asigura \ntotdeauna un \nlocuitor \n cazul absen]ei sau oboselii unuia dintre ei. Pe de
alt` parte, este bine s` fie recompensa]i \ntr-un fel sau \n altul pentru serviciile aduse
astfel.
Scribul
Elevul care face oficiul de scrib rezum`, \n manier` concis`, la tabl` sau pe hârtie
transparent` pentru retroproiector, ceea ce urmeaz` s` spun` profesorul (\nv`]`torul).
Serviciile scribului sunt deosebit de utile \n timpul dezbaterilor, discu]iilor [i sesiunilor
de recapitulare pentru c` e important s` se re]in` faptele prezentate.
Scribul nu-l \nlocuie[te pe cel care ia noti]e dar reprezint` un ajutor suplimentar.
Elevii \[i pot asuma acest rol cu rândul.
Tutorele
Tutorele are rolul de a ajuta elevul care are o pierdere auditiv` s`-[i revad` lec]iile
[i s`-[i perfec]ioneze abilit`]ile formate \n clas`. Ajutorul tutorelui este important mai
ales \nainte de un test sau de un examen.
Elevul trebuie s` cunoasc` bine materialul pe care \l are de studiat [i trebuie s` fie
preg`tit s` accepte sfaturile [i instruc]iunile \nv`]`torului (profesorului). Este important
s` ne asigur`m c` personalitatea [i competen]a tutorelui se armonizeaz` cu aceea a
elevului cu probleme de auz [i c` aceast` colaborare d` rezultate valabile. Putem alege
mai multi tutori pentru diferite materii de studiu sau pentru diferite perioade ale anului.

3.4. Servicii adi]ionale pentru elevii cu deficien]e de vedere (*)

cuno[tin]e

Ce servicii adi]ionale pot oferi [colii profesorul de sprijin (resurse) pentru ace[ti
elevi?
|n m`sura \n care timpul o permite, profesorul de resurse poate fi:
- consultant \n privin]a programelor televizate;
- purt`tor de cuvânt la \ntâlnirile asocia]iilor de p`rin]i - profesori [i \n grupurile
de discu]ie ale p`rin]ilor;
- persoana de resurs` pentru elevii din liceu care sunt interesa]i de urmarea unei
cariere \n educa]ia special`;
- lider de discu]ii \n subiecte ce ]in de deficien]e de vedere (atitudini fa]` de persoane cu deficien]e, \nv`]area aptitudinilor de a se descurca \n via]a de zi cu zi)
ale copiilor, indiferent de clas`;
- membru sau consultant al unei echipe de diagnosticare \n ceea ce prive[te educa]ia special`;
- persoan` de referin]` \n cadrul comunit`]ii pentru probleme legate de handicapul de vedere;
Ce tip de material, \ndrumare sau ajutor trebuie s` primeasc` copilul cu deficien]e
de vedere de la profesorul de resurse?

*

Iris Torres & Anne L. Corn „Prezen]a unui copil cu deficien]e vizuale \n clasa [colar` obi[nuit`. Sfaturi pentru profesori“, Edi]ia a II-a, American Foundation for the Blind, New York, traducere [i adaptare \n limba român`: Vi[an Alexandru
{tefan, Florescu Cristina, studen]i la psihopedagogie special`, Facultatea de Psihologie, Universitatea „Ovidius“ din
Constan]a, sub \ndrumarea asist.univ.drd. Damian Totolan
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Abilit`]i:
 Scrisul la tastatur` - pentru unii din copiii cu deficien]e de vedere este greu s`-[i
citeasc` propriul scris. Scrisul \n sine poate fi o sarcin` obositoare [i chiar
neproductiv`, ]inând seama de cât de afectat este v`zul. O alternativ` la scrisul
propriu-zis al temelor este ma[ina de scris sau calculatorul. Calculatoarele pot
fi modificate pentru a ob]ine scrisul braille, redact`ri la scar` mare sau emisii
vocale. |n general, programele de instructaj pentru folosirea calculatorului ar
trebui s` fie la fel de disponibile pentru to]i elevii.
 Ascultatul - sim]ul auzului copilului cu deficien]e de vedere poate fi dezvoltat
prin ascultare. Copilul poate ob]ine informa]ii din lec]ia predat` de profesor sau
discu]ii din clas` [i prin \nregistrarea acestora pe caset`. Ascultarea [i \n]elegerea sunetelor din mediu \i pot dezvolta acestuia sim]ul orient`rii [i mobilitatea.
 Via]a de zi cu zi - esen]ial` pentru dezvoltarea independen]ei, aceasta cuprinde
activit`]ile zilnice cum ar fi g`titul unei mese simple, organizarea [i g`sirea
lucrurilor proprii. Consulta]i-v` cu profesorul de resurse pentru a vedea ce sarcini poate \nv`]a [i reproduce copilul cu deficien]e de vedere. To]i elevii trebuie
\nv`]a]i lucruri practice; de exemplu, cum s` se descurce \ntr-o alimentar`.
Plata cu cecuri sau alte activit`]i pe care copiii obi[nui]i le \nva]` prin simpla
observa]ie trebuie explicate \n am`nunt copiilor cu deficien]e de vedere. Profesorul de resurse va asista copilul cu deficen]e de vedere \n asimilarea acestor
cuno[tinte practice.
 Orientarea [i mobilitatea - cu toate c` printre personalul didactic poate exista
un instructor de orientare [i mobilitate, profesorul \ndrum`tor \i va preda copilului bazele mi[c`rii. Orientarea extra[colar` ar trebui predat` de un instructor specializat.
 Cititul [i scrisul \n braille - copilul nev`z`tor folose[te sistemul braille ca pe un
mijloc de comunicare, la fel precum copilul obi[nuit folose[te materialul redactat. Profesorul de resurse are sarcina de a transforma scrisul braille al copilului
\n scris obi[nuit, pentru a-i putea fi corectate temele [i testele. |n unele [coli
exist` dispozitive speciale, numite Braille NPrint sau MPRINT cu ajutorul c`rora
copilul nev`z`tor scrie \n braille, dar, \n acela[i timp, s` ob]in` [i o copie redactat` a lucr`rii acestuia. Unii dintre profesorii din clasele obi[nuite au \nv`]at s`
scrie [i s` citeasc` \n braille; profesorul de resurse le poate da informa]ii [i
adul]ilor care vor s` \nve]e s` scrie \n braille.
 Aptitudini vizuale - profesorul de resurse \i poate ajuta pe copiii cu deficien]e
de vedere s` descopere \n ce condi]ii \[i pot folosi vederea \n modul cel mai
eficient - ce tip de iluminare, pozi]ionarea materialelor, tip [i m`rime, etc. Când
e prescris` o noua pereche de ochelari, profesorul de resurse se va consulta cu
oftalmologul, pentru a vedea \n ce fel aceast` nou` pereche va influen]a activitatea elevului. Dac` ave]i vreun dubiu \n aceasta privin]`, poate fi \ntrebat
profesorul de resurse.
 Aptitudini sociale - când deficien]a de vedere a unui elev st` \n calea observ`rii
comportamentelor sociale (comunicarea non-verbala) poate fi nevoie ca profesorul de resurse s` vin` cu informa]ii \n plus pentru completare.
 Educa]ie sexual` - cu toate c` elevii cu deficien]e de vedere vor participa la ore
de educa]ie sexual` sau igien` personal`, este posibil s` nu \n]eleag` unele
concepte scrise \n materiale sau vizionate. Profesorul de resurse poate suplimenta aceste instruc]iuni.
 Calculatoare - instruirea pentru utilizarea tehnicii adaptate copiilor cu deficien]e
de vedere se face de c`tre profesorul de resurse.
 Materiale - speciale sau adaptate pot fi ob]inute din camera de resurse sau
chiar din clas`. Profesorul de resurse \l va ajuta pe elev s` ob]in` [i s` aib` grij`
de dispozitivele [i echipamentul pe care le utilizeaz`.
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Asisten]a adi]ional`.
Dezvoltarea conceptual` - copiilor nev`z`tori cu grave deficien]e de vedere
congenitale sau dobândite \n primii ani de via]` trebuie s` li se explice schema
corporal` [i conceptele spa]iale pe care ceilal]i copii le dezvolt` de la sine. De
exemplu: poate fi nevoie s` \nve]e concepte spa]iale cum ar fi deasupra, dedesubt, lâng`, \n raport cu ei sau cu al]ii. Elevii mai mari pot \ntâmpina dificult`]i \n \n]elegerea conceptelor de rota]ie [i revolu]ie, \n \nv`]area schemei
corporale [i a schemei spa]iale. Copiii cu deficien]e de vedere au nevoie de
experien]a educa]ional` concret`, pe care profesorul de resurse o poate planifica [i consolida.
Asisten]a de remediere - profesorul de resurse va ajuta determinarea punctele
forte ale copilului cu deficien]e de vedere pe teme teoretice sau practice [i g`sirea altor persoane de sprijin. Dac` sunt identificate [i dizabilit`]i adi]ionale cum
ar fi dificult`]i de \nv`]are, un profesor specializat \n acest sens poate sprijini
personalul educa]ional.
Consiliere [i ghidare - o parte important` din responsabilit`]ile unui profesor
de resurse const` \n asigurarea unei atmosfere \n]eleg`toare \n care copilul cu
deficien]e vizuale poate accepta [i face fa]` dizabilit`]ii sale. Profesorul \i ajut`
de asemenea s` \nve]e s`-[i comunice nevoile. Consilierul [colii are, de asemenea responsabilitatea de ghidare [i orientare profesional`. Elevii de gimnaziu
„trebuie“ s` se consulte cu un consilier \n probleme voca]ionale de la agen]iile
sau departamentele de stat \n privin]a nevoilor cu deficien]e de vedere. Ar trebui s` afle despre programele publice pentru finan]are, \n ceea ce prive[te educa]ia [i planificarea voca]ional` Profesorul de resurse va p`stra leg`tura cu p`rin]i sau tutorii elevilor pentru a-i ajuta s` \n]eleag` aspecte variate \n ceea ce
prive[te dezvoltarea copiilor cu referire la deficien]ele lor de vedere.
Coordonarea serviciilor - profesorul de resurse va fi leg`tura dintre p`rin]ii sau
tutorii copilului cu deficien]e de vedere [i comunitate sau organiza]iile pentru
servicii speciale, dac` este necesar. Se vor p`stra dosare pentru a fi siguri c`
acel copil este v`zut \n mod regulat de un oftalmolog.
Programul educa]ional individualizat (PEI) - profesorul de resurse va dezvolta
sau va fi implicat \n dezvoltarea unui program de educa]ie individualizat pentru
elevul cu deficien]e de vedere. Programul va include nivelul actual de manifestare a acestuia \n plan intelectual, social, psihologic. Profesorul se va consulta
cu profesorii, p`rin]ii sau tutorii copilului [i personalul de la [coal`, pentru a se
asigura c` programul este \n concordan]` cu nevoile prezente ale copilului.

cuno[tin]e

3.5. Sprijin [i resurse din [i pentru familie
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|n toat` lumea, ca [i \n România angajarea [i responsabilizarea familiei \n educa]ia
copiilor este fundamental` pentru reu[ita particip`rii [colare. La orice copil, \n mod
particular la copiii cu CES, gradul de interes [i de colaborare a p`rin]ilor cu [coala este
cel mai adesea direct propor]ional cu rezultatele [colare ob]inute de copii. Psihopedagogia modern`, centrat` pe copil se bazeaz` pe convingerea c` familia este primul educator [i cu cel mai mare poten]ial de modelare. Familiile copiilor cu CES sunt adesea
responsabile de copiii lor tot restul vie]ii.
Un rol foarte important al [colii este de aceea \n context acela de a sprijini familiile
s` aib` \ncredere \n resursele proprii, de a face fa]` greut`]ilor cu care ele se confrunt`.
Implicarea familiilor \n ameliorarea educa]iei copiilor cu CES a condus la multe
schimb`ri pozitive, adesea \n modalit`]i radicale. |n SUA de pild`, legea federal` de promovare a dreptului la educa]ie \n [colile obi[nuite pentru copiii cu dizabilit`]i (faimoasa
Lege 94 - 142 din 1975) a fost adoptat` dup` ce o familie a câ[tigat \n instan]` procesul
intentat unei [coli obi[nuite care le refuzase accesul copilului cu o dizabilitate. |n Italia,
cam \n aceea[i perioad`, familiile au sus]inut puternic ie[irea copiilor cu dizabilit`]i din
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[colile speciale [i trecerea lor masiv` \n [colile obi[nuite. {i \n România, familiile [i
asocia]iile de persoane ori de p`rin]i ai copiilor cu dizabilit`]i au contribuit substan]ial,
mai ales dup` 1989, la adoptarea unor m`suri de ameliorare a calit`]ii [colariz`rii
copiilor cu CES.
Donellan [i Mirrenda (1984, apud Shea [i Bauer, 1994) propun câteva standarde
fundamentale pentru programele de colaborare a p`rin]ilor \n educa]ia special`.
Toate interven]iile ar trebui s` plece de la presupunerea c` nu p`rin]ii sunt cauza
dizabilit`]ilor copiilor lor - se are \n vedere aici riscul blam`rii p`rin]ilor pentru dizabilit`]ile copiilor lor.
Cadrele didactice ar trebui s` aplice criteriul „celei mai pu]in periculoase presupuneri“. De pild`, dac` un program educa]ional utilizat de un p`rinte a fost ineficient,
aceasta s-a \ntâmplat pentru c` programul a fost ineficient [i nu c` familia a aplicat necorespunz`tor acest program.
O explica]ie complet` a dificult`]ilor copilului la [coal` este esen]ial` pentru
p`rin]i.
Nici un specialist sau cadru didactic nu ar trebui s` spun` p`rin]ilor c` „nu mai
este nimic de f`cut“ pentru copilul lor.
Programele de interven]ie [i sprijin ar trebui s` implice familiile la maximum. Ele
ar trebui s` fie construite astfel \ncât s` satisfac` nevoile copilului \n contextul larg al
nevoilor familiei. P`rin]ii ar trebui s` fie recunoscu]i ca fiind cei mai potrivi]i \n relatarea
istoriei, comportamentului [i nevoilor copilului. Ei ar trebui s` aib` acces total la toate
informa]iile educa]ionale [i la „diagnosticele“ copilului.
|n multe ]`ri dezvoltate ale lumii p`rin]ii au drepturi sporite (mai puternice decât
cele actuale din România) \n ce prive[te participarea la educa]ia copilului cu CES.
|n SUA de pild`, p`rin]ii au dreptul de:
- a controla toate datele despre educa]ia copilului lor;
- a face o evaluare independent`, o caracterizare a copilului lor ca elev;
- a primi \n[tiin]`ri scrise despre orice schimbare \n identificarea, evaluarea [i
orientarea copilului lor sau despre orice schimbare \n Planului Educa]ional
Individualizat (PEI) al copilului;
- a participa \n mod egal cu personalul [colii \n dezvoltarea [i revizuirea PEI a
copilului (Shea [i Bauer, 1994).
Forme de colaborare [i sprijin reciproc ([coal`-familie)
Ca [i \n cazul copiilor, familiile sunt foarte diferite, necesit`]ile lor de a fi sprijinite
sau posibilit`]ile de a oferi sprijin sunt extrem de diverse. Fiecare familie are poten]ialul
[i nevoile sale unice, care trebuiesc valorizate corespunz`tor de c`tre [coal`.
Comunicarea [i colaborarea eficient` dintre profesori [i p`rin]i se bazeaz` pe
câteva elemente (Beckman, Newcomb, 1996, apud Step by Step, 2001):
- Respectul (reciproc) - poate fi modelat adesea de c`tre cadrele didactice. Este
important s` se plece de la premisa c` p`rin]ii sunt cei mai importan]i „profesori“ din via]a copilului; respectul [i tactul dovedit de cadrul didactic fa]` de
complexitatea unor probleme poate induce respectul reciproc.
- Atitudinea impar]ial`, care solicit` gândirea pozitiv` [i deschis` despre familii,
evitarea judec`]ilor evaluative [i dezaprobatoare. Atitudinea impar]ial` \nseamn` \ncurajarea familiilor de c`tre profesori s`-[i evalueze propriile decizii, f`r`
a influen]a cu propria lor p`rere.
- Empatia fa]` de p`rinte poate fi u[or sesizat` de acesta prin deschiderea la dialog [i comunicare sincer`, sensibil`.
Shea [i Bauer (op. cit) descriu un continuum al activit`]ilor colaborative, bazate pe
urm`toarele elemente:
a) timpul disponibil, \n care aceste activit`]i pot fi f`cute;
b) cantitatea [i calitatea dorit` de implicare a persoanelor;
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c) calitatea sprijinului din partea personalului [colii pe care [i-o doresc p`rin]ii [i
pe care o pot ob]ine.
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Formele de colaborare sunt:
 Activit`]ile de oferire a informa]iilor - \n cadrul acestora familiile primesc informa]iile din partea persoanelor autorizate. Exemple de astfel de activit`]i sunt:
avizierele, scrisori [i bilete, carnetele de coresponden]`, telefoane, publica]ii/
buletine periodice ale [colii, diferite [tiri, programe de \ntâlnire cu p`rin]ii,
[edin]e.
 Activit`]ile de \mp`rt`[ire a informa]iilor - cele mai obi[nuite activit`]i de acest
tip sunt [edin]ele p`rin]i - profesor. |n educa]ia cerin]elor speciale, [edin]ele cu
p`rin]ii iau foarte des forma unor [edinte axate pe PEI. Se planific` acum
activit`]ile de colaborare [i se rezolv` problemele ap`rute \n aplicarea planului.
Informa]iile sunt oferite de asemenea prin intermediul unor carnete \n care se
noteaz` istoria devenirii copilului, performan]ele acestuia, dar [i problemele
\ntâmpinate. Informa]iile pot veni atât de la profesor la p`rinte, ca [i invers.
 Sprijinul colaborativ pentru curriculum-ul [colar - activit`]ile de sprijin presupun o implicare activ` a membrilor familiei \n cadrul programelor [colii. Cele
mai obi[nuite activit`]i de acest gen sunt interven]iile comune, familie - [coal`,
\n care membrii familiei lucreaz` \mpreun` cu cadrele didactice pentru fixarea
obiectivelor PEI. P`rin]ii pot juca rolul de profesori, acas`, [i pot supraveghea
studiul suplimentar al copilului \n scopul sprijinirii derul`rii PEI sau a temelor
[colare.
 Colaborarea cu comunitatea [colar` - presupune cooperarea pentru \ndeplinirea unei sarcini anume \mpreun`, membrii familiei [i cadrele didactice. |n cadrul acestei colabor`ri, membrii familiei pot juca rolul \n cadrul [colii de instructori, voluntari, membri de comitet de interven]ie, tutori, instructori de
„minipredare“, asisten]` \n cadrul c`l`toriilor \n afara [colii, ajutor \n preg`tirea
materialelor didactice [i echipamentului necesar.
 Preg`tirea p`rin]ilor - cere atât p`rin]ilor cât [i speciali[tilor s`-[i aloce timp
pentru preg`tirea [i programele educa]ionale ce vor fi aplicate. Preg`tirea p`rin]ilor este o activitate foarte constructiv`, deoarece implic` \nv`]area [i acumularea cuno[tin]elor [i tehnicilor folositoare p`rin]ilor \n schimbarea comportamentelor neadecvate ale copiilor. Sensibilizarea p`rin]ilor pentru obiectivele, ]intele, abilit`]ile programelor este esen]ial` pentru educarea [i preg`tirea acestora.
Situa]iile de non-colaborare dintre familie [i [coal` sunt frecvente. Ele sunt cauzate de motive diverse, de percep]ii diferite ale p`rin]ilor [i cadrelor didactice cu referire
la valoarea [colii, a copiilor, etc.
|n munca cu „problemele p`rin]ilor“, Bemporad, Ratey [i O. Driscoll (1987, apud
Shea [i Bauer, 1994) sus]in c` exist` trei tipuri de asemenea probleme, cu care [coala
se confrunt`.
Mai \ntâi sunt problemele native ale p`rin]ilor - vigoarea fizic` [i energia psihic`
de a putea tr`i [i sprijini copilul care are o dizabilitate.
Cea de-a doua categorie include tendin]ele psihologice de ap`rare folosite de p`rin]i pentru a face fa]` epuiz`rii, furiei [i durerii survenite \n urma necazurilor derivate
din situa]ia de p`rinte.
|n al treilea rând apare o schimbare a experien]elor sociale ale p`rin]ilor, ca rezultat al dizabilit`]ii copilului. Adesea p`rin]ii \[i aloc` o mare parte de timp [i resurse
financiare pentru a se documenta singuri \n problematica specific` dizabilit`]ii, pentru
a c`uta servicii de reabilitare adecvate, pentru a \ncerca s` devin` chiar ei intervenan]i
\n ameliorarea unei situa]ii.

Modalit`]i de stimulare a implic`rii familiale - cu referire la gr`dini]` (Step by
Step, 2001)
Invitarea p`rin]ilor \n activit`]i la clas` (grup`), poate \nlesni o experien]` pozitiv`
prin:
- selectarea unei activit`]i care poate fi demonstrat` u[or;
- angajarea p`rin]ilor s` lucreze doar cu grupuri mici de copii (2-3);
- \ncurajarea bunei dispozi]ii, a unei atmosfere relaxante;
- evitarea declar`rii de \nving`tori;
- consilierea \n \ndrumarea comportamentului copiilor.
Grupurile de sprijin constituite din p`rin]i (ai copiilor cu CES)
P`rin]ii acestor copii au nevoie de a se \ntâlni cu al]i p`rin]i care au copii cu CES,
mai ales dac` este vorba de probleme de acela[i fel sau asem`n`toare. Grupurile de
sprijin constituite din p`rin]i le ofer` acestora [ansa de a-[i comunica informa]ii, de a
da [i de a primi un suport emo]ional, de a lucra ca o echip` cu interese comune \n
favoarea copiilor.
Ini]iativa constituirii unor asemenea grupuri este bine s` vin` de la p`rin]i. Modalit`]ile de organizare [i activit`]ile pe care [i le propune grupul de sprijin pot fi foarte
diverse, \n func]ie de problematica [i poten]ialul copiilor, a [colii, a contextului comunitar etc. Ceea ce este important [i esen]ial \n buna func]ionare a grupului este cultivarea sentimentului de comunitate.
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Recunoa[terea complexit`]ii problemelor personale ale elevilor pot cre[te sensibilizarea profesorilor fa]` de nevoile p`rin]ilor.
Sunt [i p`rin]i ale c`ror dificult`]i nu pot fi atenuate prin interven]ia profesorilor.
Ace[ti p`rin]i trebuie s` fie orienta]i c`tre speciali[ti califica]i (consilieri, psihologi, psihopedagogi, asisten]i sociali, medici, etc.). Orientarea este binevenit` atunci când p`rin]ii:
- resimt probleme financiare;
- sunt implica]i \n ne\n]elegeri maritale sau alt gen de crize;
- simt deseori sentimente de neajutorare, disperare;
- cred c` nu sunt preg`ti]i pentru educarea copilului lor;
- sunt situa]i constant la nivele \nalte de stres;
- \ncep deseori s` se plâng` mai degrab` de problemele personale decât de cele
manifestate de elev sau de programul educa]ional al acestuia.

P`strarea confiden]ialit`]ii informa]iilor este foarte important`, cel pu]in din dou`
motive. Pe de o parte p`rin]ii copiilor cu CES au nevoie de mai multe informa]ii pentru
a se putea implica, pe de alt` parte multe din aceste informa]ii pot fi dureroase.
Implicarea p`rin]ilor ca factori de decizie este esen]ial`
P`rin]ii copiilor cu CES \[i stabilesc, cel mai adesea anterior venirii la [coal` (gr`dini]`) rela]ii cu speciali[ti [i servicii ale comunit`]ii, sunt ei \n[i[i surse de informa]ii, deci
pe ansamblu resurse importante pentru [coal`, pentru al]i p`rin]i. Informa]iile oferite de
p`rin]i pot fi incluse \n modalit`]i diverse \n luarea deciziilor privitoare la copiii cu CES.
Formarea unei echipe de sprijin care s` includ` [i p`rin]ii
Au fost prezentate deja câteva modalit`]i de acordare a sprijinului \n \nv`]are prin
intermediul unor echipe formate din cadre didactice [i/sau diver[i speciali[ti. Func]ionarea unor asemenea echipe este optimizat` dac` ele cuprind [i p`rintele copilului,
ca [i cadrul didactic care pred` la clasa respectiv`. Uneori chiar [i membri ai personalului nedidactic al [colii pot aduce date utile la reuniunile acestei echipe.
Instituirea respectului reciproc, a rela]iilor empatice, ca baz` a unei colabor`ri autentice \ntre cadrele didactice, elevi, familiile lor [i speciali[ti este un proces complex,
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care cere timp, energie, pruden]`, adesea mult bun sim] [i/sau bun` credin]`. Este
important de men]ioant c` \n acest proces nu numai copiii sunt cei care \nva]`.
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3.6 Cascada de servicii (*)
Conceptul „cascada de servicii“ a fost propus prima dat` de Reynolds (1962) [i
este cel mai recunoscut \n forma sa \mbun`t`]it` care a fost prezentat` de Deno (1970).
Aceast` cascad` sau continuum de servicii formeaz` un schelet dup` care se croiesc
aceste servicii care trebuie s` atenueze nevoile individuale ale elevului. Cele 7 nivele ale
acestor servicii prezentate pornind de la serviciile cele mai pu]in restrictive pân` la cele
mai restrictive (la care doar câ]iva elevi au acces) sunt organizate [i suportate financiar
de [coal`. Nivelul 7 al acestor servicii este sus]inut de comunitate [i de agen]iile pentru
servicii familiale.
Nivelul 1:
elevii din clasele obi[nuite
Elevii care beneficiaz` de servicii la acest nivel sunt capabili s` se descurce \n clase obi[nuite cu sau f`r` sprijinul interven]iilor medicale [i de consiliere. Aceste servicii
primite de elevi sunt aduse prin intermediul agen]iilor pentru servicii sociale, de
s`n`tate mental` [i al agen]iilor medicale publice.
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Nivelul 2:

elevii din clasele obi[nuite care primesc servicii de instruire [colar` suplimetar`
Stainback si Harris (1989) consider` c` educa]ia special` are un rol facilitator de
sprijin pentru elevii afla]i \n dificultate. Educatorul/profesorul de sprijin are 3 sarcini:
- s` identifice tipul de asisten]` [i sprijin de care este nevoie, prin consultare cu
profesorul din \nv`]`mântul de mas` [i cu elevul cu dizabilit`]i,
- s` determine specificul asisten]ei cele mai potrivite pentru elev, \n colaborarea
cu educatorul din \nv`]`mântul de mas` [i cu elevul. |n cadrul acestui pas, dirigintele, educatorul special [i elevul definesc problema, deficien]a [i identific`
posibilele interven]ii de sprijin.
- s` asiste la organizarea [i implementarea serviciilor de sprijin pentru care s-a
convenit.
Cel mai comun serviciu de la acest nivel este „camera de resurse“ care este un
serviciu alternativ de educa]ie prin care elevii primesc sprijin specific din partea
serviciilor speciale [i cea mai mare parte a instruc]iei \n cadrul educa]iei de mas`. Bak,
Cooper, Dobroth, Siperstein (1987) consider` c` serviciul camerei de resurse prezint`
avantaje asupra perceperii elevilor asupra colegilor cu dizabilit`]i. Pe popula]iile
studiate s-a observat c` elevii mai \n vârst` au a[tept`ri mai \nalte cu privire la elevii cu
dizabilit`]i decât cei mai tineri.
|ntr-un studiu bazat de interviuri realizate cu 686 elevi cu dizabilit`]i medii, Jenkins
[i Heinen (1989) le-au dat elevilor posibilitatea de a alege \ntre primirea asisten]ei op]ionale din partea profesorului de clas` sau a unui specialist \n aceea[i sal` de clas`, ori
un program de preg`tire extra[colar`. Majoritatea elevilor [i-au exprimat preferin]a
pentru primirea asisten]ei \n cadrul clasei, din partea profesorului. Principalul motiv
pentru care elevii au optat pentru profesorul lor este faptul c` ei credeau c` acesta [tia
mai bine de ce anume au ei nevoie. Sfiala, nepl`cerea ca ei s` fie muta]i din clasa lor
\ntr-alta [i s` primeasc` asisten]` de la un specialist reprezenta un factor major pentru
alegerea lor. Ei au mai spus [i c` ar vrea s` r`mân` \mpreun` cu colegii lor [i cu profesorul.

* Shea, T.,M., Bauer, A., M., „Learners with disabilities. A social Systems Perspective of Special Education“, Brown &
Benchmark, 1994, traducere [i tehoredactare \n limba român` Dorina Iliescu, Mihai Crucianu, Viorel Darie, studen]i la
psihopedagogie special`, Facultatea de Psihologie, Universitatea „Ovidius“ din Constan]a, sub \ndrumarea
asist.univ.drd. Damian Totolan
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elevii din clasele obi[nuite cu program redus care beneficiaz` de educa]ie
special` cu program redus
La acest nivel al serviciilor, elevii urmeaz` atât clasele obi[nuite, cât [i cele speciale. Tranzi]ia dintre aceste dou` medii de predare este frecvent problematic` pentru
elevii cu dizabilit`]i. Tymitz-Wolf (1984) au observat c` elevii cu retard mintal se \ngrijoreaz` de plasamentul par]ial \n clasele obi[nuite.
Nivelul 4:
elevii din clasele speciale cu program obi[nuit
La acest nivel elevii \[i petrec tot timpul alocat educa]iei [colare \n clasele speciale.
Algozzine, Morsink (1988) au studiat 40 clase pentru elevii cu dizabilit`]i. Au observat
câteva diferen]e \n pattern-urile de comunicare ale profesorilor privind implicarea \n
\nv`]are [i metodele de instruc]ie din timpul orelor de curs care sunt aplicate elevilor cu
dizabilit`]i de \nv`]are, emo]ionale [i cu retard mintal u[or recuperabil. Profesorii unor
grupuri de elevi au structurat timpul de \nv`]are [i acumulare a cuno[tin]elor \n mod
similar, independent unul de altul, au alc`tuit strategii de „feed-back“. Profesorii au
lucrat separat cu elevii, au folosit metoda cercet`rii, anchetei \n locul lectur`rii, au ajutat
la rezolvarea problemelor referitoare la priceperile elevilor [i au facilitat \nv`]area.
Educa]ia pentru elevii cu retard mintal moderat, cu deficien]e de \nv`]are sau de comportament este \n mare parte aceea[i, de[i profesorii elevilor cu retard mintal moderat
modific` strategiile de instruc]ie astfel \ncât acestea s` r`spund` necesit`]ilor elevilor.
Nivelul 5:
elevii din [colile speciale
Num`rul [colilor speciale a sc`zut semnificativ odat` cu tendin]a incluziunii copiilor cu dizabilit`]i \n sistemul educa]iei de mas`. {colile speciale ofer` facilit`]i separate, care restric]ioneaz` sever interac]iunea dintre copiii cu dizabilit`]i [i cei f`r`. |n
cele mai multe state americane, doar un num`r mic de copii cu dizabilit`]i severe sunt
educa]i \n [coli speciale.
Nivelul 6:
elevii care primesc educa]ie special` acas`
Aceste servicii sunt de obicei oferite elevilor care din punct de vedere fizic sunt
incapabili s` mearg` la [coal`. Orientarea copilului c`tre aceste servicii reprezint` cea
mai restrictiv` form` de educa]ie. Ea reduce la minimum interac]iunea cu ceilal]i elevi.
Orele acestui gen de instruire [colar` sunt reduse \n unele cazuri pân` la o or` pe zi, 5
ore pe s`pt`mân` [i, deci, sunt departe de a fi echivalente cu educa]ia [colar` primit`
de copiii care merg la [coal`.
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Nivelul 3:

Serviciile terminate de educa]ie special`
Mul]i elevi cu dizabilit`]i nu termin` serviciile de educa]ie special` (Walkev [i colaboratorii, 1988). Elevii care r`mân \n cadrul educa]iei speciale trebuie s` absolve [coala
promovând examenele sau sunt elimina]i deoarece dep`[esc vârsta de \ncadrare \n
„noi programe educa]ionale“.
Kortering, Julnes, Edgar (1990) descriu hot`rârile legale legate de absolvirea [colii
speciale. Ei apreciaz` c` deciziile oficiale (ale instan]elor), de[i au o sfera de \ntindere
limitat`, predomin` totu[i deciziile luate la nivelul local, de district. Districtele locale au
puterea de a restric]iona hot`rârile cu privire la ob]inerea diplomei standard de liceu.
{colile districtuale [i procedurile folosite de acestea trebuie s` dea ocazia tuturor elevilor cu dizabilit`]i s` satisfac` standardele stabilite prin intermediul unei abord`ri
rezonabile. Personalul districtelor locale trebuie s` [tie c` de[i tribunalele intervin \n
problemele de procedur`, trebuie ca aceste responsabilit`]i s` fie l`sate \n slujba personalului [colar autorizat. |n final, ]intele [i obiectivele prev`zute \n PEI-ul (dezvoltat) al
fiec`rui elev trebuie s` fie astfel stipulate \ncât elevul s` le poat` atinge.
De[i beneficiaz` din plin de serviciile educa]iei speciale, copiii cu dizabilit`]i simt
adesea nevoia unor servicii de sprijin suplimentare. Aceste servicii suplimentare sunt
discutate detaliat \n continuare.
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Legea 94 -142 define[te serviciile suplimentare ca servicii de suport, corective [i
de dezvoltare venite \n ajutorul copilului cu handicap pentru a beneficia din plin de educa]ie special` (registrul Federal, 1977, Sec]iunea 121.550).
Serviciile suplimentare includ:
- transportul - se refer` la asigurarea c`l`toriilor cas`-[coal` [i viceversa, \ntre
[coli; trebuie asigurate [i toate mijloacele necesare: rampe, lifturi, rampe
pentru autobuze;
- terapia vorbirii - identificarea, diagnosticarea [i evaluarea vorbirii [i a deficien]elor de limbaj, asigurate de profesioni[ti specializa]i \n patologia limbajului, \n
consilierea [i orientarea p`rin]ilor, copiilor, profesorilor cu privire la deficien]ele de limbaj;
- audiologia - identificarea elevilor cu deficien]e de auz; determinarea naturii [i
gradului deficien]ei respective; programe de prevenire, consiliere [i orientare
pentru elevi, p`rin]i, educatori, cu privire la aceste deficien]e;
- servicii psihologice - interpretarea psihologic` a testelor [i evalu`rilor; ob]inerea [i interpretarea informa]iilor despre stilurile de \nv`]are [i consultarea cu
ceilal]i din conducerea [colii;
- terapia fizic` - servicii furnizate de un terapeut calificat \n terapie fizic` (kinetoterapia);
- terapia ocupa]ional` - servicii furnizate de un terapeut calificat \n terapie ocupa]ional`;
- recreerea - evaluarea func]ion`rii [i a terapiilor de recreere a programelor de
recreere propuse de [coal` [i de agen]iile din comunitatea local`;
- identificare timpurie - crearea [i aderarea la planuri formale pentru identificarea cât mai timpurie a copiilor cu dizabilit`]i;
- servicii medicale - serviciile aduse de un doctor rezident pentru determinarea
dizabilit`]ilor care rezult` \n nevoile copiilor pentru educa]ia special` [i servicii
suplimentare;
- servicii de s`n`tate ale [colii - servicii aduse de un asistent medical calificat [i
de alte persoane auxiliare;
- servicii de consiliere - servicii aduse de consilieri [i asisten]i sociali, psihologi
[i alte persoane calificate;
- consilierea [i sf`tuirea p`rin]ilor - sprijinirea p`rin]ilor s` \n]eleag` nevoile speciale ale copiilor lor [i oferirea informa]iilor necesare despre dezvoltarea copilului.
Consilierea pentru reabilitare a fost inclus` ca serviciu suplimentar prin Legea
101-476.
Alte dou` servicii suplimentare, care au generat controverse aprinse sunt: psihoterapia [i serviciile de s`n`tate ale [colii. Osborne (1984) arat` c` dac` un stat dore[te
ca psihoterapia s` fie \ntre]inut` de un psihiatru rezident, atunci acesta este un serviciu
medical scutit. Cu privire la serviciile de s`n`tate ale [colii, Osborne (1988) consider` c`
acestea trebuie aduse la dispozi]ia copiilor doar dac` ele asigur` abilitatea copilului de
a profita de programul educa]ional. Dac` elevul beneficiaz` deja la maxim de programul educa]ional f`r` aceste servicii suplimentare, atunci serviciile medicale ale [colii nu
trebuie s` fie aduse obligatoriu de [coala respectiv`.
Unele [coli au \ntreg personalul calificat disponibil s` acorde \ntreaga gam` de
servicii suplimentare.

Principiul fundamental al educa]iei incluzive - \nv`]`mânt pentru to]i, \mpreun` cu
to]i - constituie un deziderat dar [i o realitate care câ[tig` adep]i [i se materializeaz` \n
experien]e [i bune practici de integrare/incluziune.
Integrarea/incluziunea pot fi sus]inute de:
- existen]a unui cadru legislativ flexibil [i realist
- interesul [i disponibilitatea CD din [coala public` [i din [coala special`
- acceptul [i sus]inerea p`rin]ilor copiilor integra]i
- implicarea \ntregii societ`]i civile
- nivelul de rela]ii care se formeaz` [i se dezvolt` la nivelul clasei integratoare,
bazat pe empatie, toleran]` [i respect fa]` de copilul cu CES
O dovad` a faptului c` lucrurile \ncep s` se mi[te [i c` integrarea/incluziunea, ESP
[i CDS devin realit`]i consistente [i \n România o constituie sinteza urm`toare a unor
opinii ale cadrelor didactice (CD) cu privire la aceste probleme.
|n cadrul cursului de formare pentru CDS/itinerante - Ia[i 2001 [i-au exprimat opiniile urm`toarele cadre didactice:
Florina Gheorghiu - {coala special` Sf. Gheorghe
Olga Soos - {coala special` Sf. Gheorghe
Cornelia Halip - {coala profesional` Suceava
Alina Sarchis - {coala special` „C. P`unescu“ Ia[i
Greta Cojocariu - {coala special` Boto[ani
Alina Robu - {coala special` Boto[ani
Nina Tara[ - {coala special` M`ic`ne[ti Vrancea
Mihaela Giurgea - {coala special` „Elena Doamna“ Foc[ani
Sorin D`nil` - {coala special` „C. P`unescu“ Ia[i
Gabriela Nedelcu - {coala special` Pa[cani
Doina Panaite - {coala special` Bac`u
Daniele Gurgu - Centrul Logopedic Ia[i
{tefan Sab`u - {coala profesional` special` Reghin
Sonia Melian - {coala special` nr. 1 Târgu Mure[
Nicoleta Salomia - {coala special` Târgu Neam]
Melania Ple[a - {coala special` „Al. Ro[ca“ Piatra Neam]
Viorica Pricopie - Liceul teoretic „Miron Costin“ Ia[i
Elena Seserman - Centrul „Sf. Andrei“ Gura Humorului
Tatiana Dr`ghici - {coala de surzi Vaslui
Irina Petrea - {coala pentru surzi Gala]i
Gena B`d`r`u - {coala de surzi Vaslui
Felicia Pa[cu - {coala special` Bac`u
Karoly Kriszof - {coala profesional` „Sf. Ana“ Miercurea Ciuc
Lucre]ia Boie - {coala special` nr. 2 Gala]i
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4. MODELE DE BUNE PRACTICI {I RECOMAND~RI |N
INTEGRARE {I/SAU INCLUZIUNE

Opiniile CD se refer` la urm`toarele aspecte:
1. Modalit`]i de realizare a integr`rii/incluziunii. Studii de caz
2. Proiecte derulate pentru integrarea copiilor cu CES
3. Bariere [i factori de succes \n realizarea rolului CDS
4. Competen]ele CDS
5. Dificulta]ile de \nv`]are [i rolul CDS. Strategii [i metode
6. ESP. Comunicare, colaborare [i cooperare eficient`
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4.1. Modalit`]i de realizare a integr`rii/incluziunii. Studii de caz [i recomand`ri practice
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CD identific` trei modalit`]i de integrare/incluziune a copiilor cu CES:
1.1 Integrare \n [coala public`, care revine o „[coal` pentru to]i“ inclusiv pentru
copii cu CES
1.2 Deschiderea [colii speciale spre [coala public` [i comunitate [i dezvoltarea
de programe speciale educa]ionale de socializare
1.3 {coala special` devine [coala integratoare pentru copiii cu dizabilit`]i severe
[i asociate
Studii de caz [i recomand`ri practice
Integrare \n [coala public`

cuno[tin]e
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Integrarea unui copil hipoacuzic \n [coala public`. Recomand`ri (prof. Irina
Petrea)
Copilul cu nevoi speciale integrat \n [coala obi[nuit` are nevoie nu doar de adaptare curricular`, sprijin psihopedagogic, acceptare [i sus]inere din partea \nv`]`torului/profesorului integrator ci [i de un mediu social propice dezvolt`rii, de un rol bine
definit, recunoscut \n grupul \n care \[i va petrece majoritatea timpului-clasa de elevi.
Profesorul de sprijin, \mpreun` cu profesorul/\nv`]`torul integrator trebuie s` recunoasc` faptul c` integrarea copilului cu nevoi speciale este dependent` de modul \n
care clasa, ca \ntreg, \l accept` printre membrii ei, iar acest lucru poate s` devin` hot`râtor \n cazul unui copil cu deficien]e auditive.
|ntr-un colectiv de auzitori, hipoacuzicul u[or sau mediu, chiar protezat [i cu limbaj verbal dezvoltat comparativ cu al]i hipoacuzici, va trebui s` dep`[easc` dou`
bariere (cel pu]in): propria sa timiditate, inhibi]ie social` coroborat` cu un complex de
inferioritate manifestat cu izolarea, respingerea de c`tre ceilal]i, datorate de cele mai
multe ori ignoran]ei [i prejudec`]ilor.
Profesorul de sprijin, con[tient de aceast` realitate, realizeaz`:
- \ncurajarea rela]iilor naturale de sprijin;
- promovarea interac]iunilor copiilor de aceea[i vârst` prin strategii de tipul
„\nv`]area \n cooperare [i parteneriat \ntre elevi \n \nv`]are“;
- dezvoltarea prieteniei prin cunoa[tere reciproc`.
Introducerea \n clasa integratoare a copilului cu deficien]e auditive, mai ales cel
de nivel mediu, nu trebuie s` se fac` \ntâmpl`tor; prezentarea acestuia trebuie preg`tit`
\n prealabil.
|nv`]`torul/profesorul de sprijin, desf`[oar` activit`]i de informare privind nevoile
copiilor cu deficien]e auditive:
- prezent`ri de film documentar despre diferitele posibilit`]i de comunicare,
despre posibilitatea de a compensa disfunc]iile de la nivelul unui aparat;
particip`ri la expozi]ii de desen comune cu eviden]ierea faptului c` nu se pot
face diferen]ieri calitative \ntre operele copiilor normali [i cei deficien]i de auz;
la activit`]i artistice ([tiindu-se faptul c` elevii deficien]i de auz, realizeaz`
dansuri remarcabile precum [i pantomimic`).
Acest proces de sensibilizare presupune ca integrarea s` nu se fac` brutal, atât
\nv`]`torul cât [i copiii s` fie preg`ti]i s` cunoasc` ce poate [i ce nu poate s` realizeze
un copil cu hipoacuzie, cât, cum [i unde trebuie ajutat [i nu \n ultimul rând s` con[tientizeze faptul c` este un copil ca to]i ceilal]i.
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Prezentarea copilului \n fa]a clasei trebuie s` se desf`[oare normal, s` fie aceea[i
ca pentru orice copil nou venit \n clas`.
Pentru a favoriza comunicarea \ntre elevi [i receptarea mesajului verbal de c`tre
copilul hipoacuzic, ar fi de precizat c` b`ncile (mesele de lucru) s` fie a[ezate \n semicerc dac` este posibil sau \n grupuri mici (4 elevi), \nv`]`torul aflându-se \ntr-o pozi]ie favorabil` recept`rii limbajului. Modificarea mediului fizic nu este suficient` pentru
integrarea real` a copilului cu deficien]e auditive. Procesul de integrare presupune o
reconsiderare a metodelor de predare-\nv`]are (prin aceasta ne\n]elegându-se necesitatea adopt`rii de c`tre \nv`]`torul integrator a metodelor specifice surdopedagogiei).
|nv`]`torul trebuie s` cunoasc` c`, \n majoritatea cazurilor, copiii cu deficien]e auditive sunt normali din punct de vedere intelectual, iar dificult`]ilor lor de \nv`]are
provin din \n]elegerea deficitar` a mesajului verbal [i din posibilit`]i reduse de activare
a limbajului, iar pentru satisfacerea cerin]elor educa]ionale de c`tre elevul hipoacuzic
este nevoie de apelul permanent la metode activ-participative datorit` specificului acestor metode de a stimula interesul pentru cunoa[tere, de a dezvolta \nv`]area prin cooperare (activit`]i pe grupe mici), rela]ionarea dintre membrii participan]i la activit`]i
comune de colaborare [i sprijinul reciproc pentru rezolvarea diferitelor sarcini.
Plasarea copiilor \n grupe favorizeaz` interac]iunea direct` a copilului hipoacuzic
[i se poate explica ceea ce nu \n]elege din explica]iile \nv`]`torului, \[i poate completa
noti]ele, poate apela la limbajul scris (dac` este din clas` mai mare) - unul din colegi \i
scrie ceea ce nu a \n]eles; elevii unui grup se pot ajuta \ntre ei, pot discuta pentru a \n]elege mai bine ceea ce li se cere.
Prin prezentarea unor sarcini comune, elevii con[tientizeaz` c` au nevoie unii de
al]ii pentru a rezolva problema respectiv` (mai ales atunci când fiecare membru al grupului are un rol specific).
Jocul de rol reprezint` o modalitate privilegiat` pentru dezvoltarea comunic`rii [i
\nv`]area comportamentului social.
O alt` tehnic` de colaborare [i comunicare ar consta \n predarea - \nv`]area reciproc`: un elev explic` altui elev, \l ajut` s` \nve]e \nv`]ând \mpreun`.
Dificult`]i de integrare printre auzitori sunt \ntâmpinate de hipoacuzicii care au
fost \nscri[i de la vârst` mic` \ntr-o [coal` special`, deoarece ace[tia au tendin]a de a
folosi predilect limbajul mimico-gestual [i de a se izola atunci când se situeaz` printre
auzitori.
De aceea, procesul de integrare a acestor copii necesit` mult tact [i responsabilitate din partea tuturor factorilor implica]i, inclusiv op]iunea posibil` pentru limbajul
nonverbal.
Dac` copilul hipoacuzic [i-a petrecut suficient timp printre auzitori, integrarea este
oarecum facilitat` cel pu]in prin dezvoltarea \n mai mic` m`sur` a complexelor de inferioritate.
b)

Integrarea adolescen]ilor cu dizabilit`]i asociate \n [coala profesional` (prof.
Kirstaf Karaf)
Grupul ]int` \n acest caz este clasa a IX-a/anul I. Elevii, adolescen]i, sunt \ncadra]i
\n clas` mixt`, la [coala profesional` (sec]ia de tâmpl`rie).
|n clasa respectiv` sunt 3 elevi integra]i, cu tulbur`ri asociate, deficien]` mintal`
u[oar`, intelect liminar, tulbur`ri de comportament. Din cauza acestor probleme elevii
au dificult`]i de \nv`]are, dificult`]i de socializare iar imaginea de sine este afectat`, din
cauza etichet`rii.
|n [coal` exist` un profesor de sprijin, un consilier [colar [i un asistent social.
Profesorul de sprijin a colaborat cu colegii lui, cu profesorii de specialitate, cu
dirigintele, cu asistentul social [i \n anumite cazuri cu consilierul [colar. El a sensibilizat
cadrele didactice \n privin]a necesit`]ii recapitul`rii materiei, a atras aten]ia colegilor
asupra importan]ei deosebite a discu]iilor individuale sau \n grup, cu elevii sau chiar a
oferit ajutor concret \n \nv`]are.
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|n plus CDS a evaluat nivelul abilit`]ilor elevilor [i poten]ialul de \nv`]are, evitând
etichetarea acestor elevi.
|n consiliile profesorale el [i-a informat colegii asupra diagnosticului elevilor ca
baz` de plecare pentru stabilirea \n comun a obiectivelor \nv`]`rii [i a adapt`rii curriculare.
CDS a lucrat \n parteneriat cu dirigintele \n activitatea de predare/\nv`]are [i a folosit anumite strategii de interven]ie \n cazul tulbur`rilor asociate.
- a observat conduitele elevilor \n mod constant, dar \n acela[i timp a realizat [i
un exerci]iu de introspec]ie. Acest lucru presupune o bun` autocunoa[tere
pentru c` unele comportamente non-verbale automatizate necon[tientizate,
pot men]ine un comportament inadecvat al adolescentului;
- a analizat func]ional conduitele [i trebuin]ele elevilor adolescen]i, aceast` analiz` putând deveni o resurs` pentru CDS. Adolescentul parcurge o perioad` fragil`, se afl` \n criz` de identitate, de aceea CDS trebuie s` foloseasc` diferite
tehnici de valorizare atât pentru elevii integra]i cât [i pentru restul elevilor;
- con[tientizarea idealului profesional are o mare importan]` pentru elevul adolescent [i constituie un suport pentru ameliorarea \nv`]`rii;
- a contribuit la maturizarea social` a elevilor prin activit`]i extra[colare, activit`]i de grup, punând accentul pe cultivarea rela]iilor sociale cu ceilal]i.

cuno[tin]e

Deschiderea [colii speciale spre comunitate (prof. Florina Gheorghiu, prof. Olga
Soos)
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Studiu de caz
{coala Special` din municipiul Sfântu Gheorghe a ini]iat un program de socializare [i integrare a copiilor cu CES, \nc` de la \nceputul anului 2000. Acest PROGRAM a
avut ca organizatori trei \nv`]`tori din institu]ie [i a fost coordonat de psihologul [colii.
Derularea lui s-a bucurat de avizul ISJ Covasna [i de sprijinul mai multor institu]ii
publice ale administra]iei locale.
Programul viza \n principal dou` direc]ii de ac]iune: una la nivelul cadrelor didactice [i alta la nivelul copiilor. Ca resurse umane, angajate \n program, au fost viza]i 26
de copii cu vârste \ntre 10-12 ani, precum [i cadrele didactice din {coala Special` [i {colile generale de pe raza municipiului. Colaboratori la realizarea programului au fost:
p`rin]ii copiilor, elevii [colilor generale, ONG-uri, institu]ii de cultur` [i institu]ii ale
administra]iei locale. Programul a pornit de la urm`toarele ipoteze:
- va ajuta la crearea rela]iilor interumane;
- va \mbun`t`]i randamentul [colar;
- va permite manifestarea aptitudinilor;
- va conduce la deblocarea poten]ialit`]ilor ascunse;
- va dovedi dreptul la egalizarea [anselor.
Ca obiective urm`rite \n derularea programului, au fost fixate urm`toarele:
- copiii s` se manifeste natural \n societate, respectând normele de conduit` civilizat`;
- copiii s` lege rela]ii de prietenie [i colaborare;
- copiii s` se manifeste conform capacit`]ilor personale \n cadrul activit`]ilor, dovedind creativitate;
- copiii s` cunoasc` structurile sociale care cer implicarea lor ca [i cet`]eni.
|n urma unei evalu`ri ini]iale s-au putut constata urm`toarele:
- multe dintre institu]iile comunit`]ii nu de]ineau informa]ii reale [i concrete despre [coala special` [i specificul ei raportat la particularitatile copiilor;
- multe persoane erau dezinformate \n ceea ce prive[te specificul copiilor cu
CES;
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- cadrele didactice din [colile obi[nuite nu cuno[teau curriculum special [i categoriile de copii cu care lucreaz` efectiv o [coal` special`;
- copiii cu CES aveau re]ineri \n manifest`ri deschise la nivelul institu]iilor (sociale) care \i excluseser`.
Prin organizarea unor activit`]i pe un palier larg, de socializare ini]ial, apoi de integrare concret` s-au putut \nregistra [i modific`ri de opinii radicale, atât \n rândul comunit`]ii, cât [i al cadrelor didactice, dar totodat` [i o schimbare a reac]iilor copiilor cu
CES.
S-au realizat:
- vizite \n institu]ii [colare;
- vizite \n institu]ii ale administra]iei publice (Prefectur`, Prim`rie);
- vizite \n institu]ii de cultur` (muzeu, bibliotec`);
- vizite \n ateliere de munc` [i \ntreprinderi;
- expozi]ii de materiale [i desene (\n cadrul zilelor ora[ului, cu ocazia s`rb`torilor
de iarn`, la ini]iativa unor funda]ii);
- excursii [i drume]ii \n jude] [i jude]ele limitrofe.
Toate aceste ac]iuni au fost urmate de dezbateri \n cadrul clasei având o mare importan]` \n formarea unei imagini reale despre societate [i cu influen]e pozitive \n conduita \n public.
S-au organizat ac]iuni de integrare ca:
- ac]iuni competitive (concursuri de desene, de poezii, \ntreceri sportive);
- activit`]i de colaborare cu grupuri [i colective de copii (activit`]i tip atelier, activit`]i de gospod`rie, anivers`ri);
- tabere (\n care au paticipat grupuri de copii din [colile generale).
La nivelul cadrelor didactice au avut loc o serie de ac]iuni de sprijinire, informare
[i cooperare care au condus la o eficient` derulare a programului. Dintre aceste ac]iuni
se pot men]iona:
- organizarea unor activit`]i demonstrative \n cadrul cercurilor pedagogice la nivel jude]ean;
- distribuirea unor materiale referitoare la modul de integrare [i la posibilit`]ile
men]inerii copiilor cu CES \n [colile generale;
- organizarea unor cursuri de formare continu` pe tematica metodelor de \ncurajare la copii, cu sprijinul Laboratorului de psihologie integrativ` [i al CCD*,
formatori ai cursului fiind trei dintre organizatorii programului;
- prezentarea unor modalit`]i eficiente de tratare diferen]iat` a copiilor (\n cadrul
comisiilor metodice [i cercurilor pedagogice);
- con[tientizarea \n rândul cadrelor didactice a importan]ei depist`rii timpurii a
copiilor a copiilor cu CES din propriile clase \n vederea orient`rii spre CECIS**
pentru o corect` evaluare [i adaptare curricular`;
- informarea despre noua profesie - profesorul de sprijin care va contribui al`turi
de \nv`]`tor la o eficient` integrare a copiilor cu CES;
- preg`tirea activit`]ilor comune \ntre clasele din [coli diferite \n vederea consilierii corecte a copiilor despre persoanele cu handicap.
Eficien]a programului a fost, \n mare m`sur`, asigurat` [i de dublarea activit`]ilor
concrete cu metode specifice de \ncurajare, desf`[urate \n cadrul claselor nucleu.
Aceste metode au fost \nsu[ite \n cadrul cursurilor de Psihologie Integrativ`, organizate
cu sprijinul CCD.
De[i programul are o perioad` nedeterminat` de desf`[urare, analiza eficien]ei
lui, se face prin rapoarte de evaluare elaborate periodic (6 luni). Având un timp de derulare de 20 de luni, ultima analiz` a constat \n urm`toarele:
* CCD - Casa Corpului Didactic
** CECIS - Comisia de expertiz` complex` - \nv`]`mânt special
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- marea majoritate a comunit`]ii a con[tientizat existen]a acestei institu]ii, specificul ei categoria de copii cu care ea lucreaz`.
- cadrele didactice au manifestat deschidere \n orientarea copiilor depista]i cu
nevoi speciale, spre forurile abilitate s` recomande un nivel de \nv`]are adaptat
la particularit`]ile copiilor;
- \n rândul elevilor [colilor generale s-a manifestat dorin]a de colaborare cu copiii cu CES f`r` animozit`]i;
- nucleul de copii implica]i \n program a manifestat o mai mare con[tientizare a
propriilor capacit`]i [i aspira]ii [i o mai bun` deschidere \n activit`]ile cu ceilal]i
copii.
Derularea programului a deschis noi perspective dar [i noi solicit`ri. Dac` la nivelul copiilor implica]i au intervenit perspective de l`rgire a palierului activit`]ilor, prin
invitarea lor la cursuri de informatic` (din partea unui centru de informatic`) totu[i intervine [i trecerea lor \n ciclul gimnazial, perspectiv` care poate implica schimb`ri de
atitudini.
Ca solicit`ri, cadrele didactice din [colile generale simt nevoia unui ajutor concret
\n cadrul copiilor cu CES integra]i, ceea ce reclam` o stringent` necesitate de colaborare cu un profesor abilitat special (profesor de sprijin).
Pentru viitorul apropiat programul \[i propune ca \n parteneriatele sale s` includ`
clase cu copii integra]i, ceea ce va solicita [i implicarea direct` a profesorului de sprijin.
Activit`]ile ce se vor desf`[ura se vor baza pe cooperare [i competitivitate atât \n rândul
cadrelor didactice cât [i \n rândul copiilor.Vor fi preg`tite schimburi de cadre didactice
pe termen scurt, cu scopul de familiarizare cu metode specifice. De asemenea, se vor
desf`[ura activit`]i cu nucleul de copii \n incinta celei mai apropiate [coli generale sub
forma schimb`rii de s`li de clas` \n cadrul ac]iunii „|nva]` la mine“. Se vor ini]ia colabor`ri \ntre cadrele didactice sub forma unor interasisten]e sau proiect`ri curriculare
intermendiare \ntre \nv`]`torul special [i cel general. Vor avea loc schimburi de informa]ii \n ceea ce prive[te educa]ia integrat` [i a activit`]ii desf`[urate \n echipe de
speciali[ti. Vor fi organizate, de asemenea cercuri de interese care vor fi mediatizate [i
\n [colile generale [i la care vor putea participa [i copiii de acolo.
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4.2. Proiecte derulate pentru integrarea copiilor cu CES
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Proiectul de integrare [colar` a copiilor cu CES „To]i suntem copii“ (prof. Sorin
D`nil`)
|nc` din 1996, odat` cu constituirea Zonelor de Integrare, {coala Special` „Constantin P`unescu“ Ia[i a devenit Centru Pilot de implementare a proiectelor de integrare
a copiilor cu nevoi speciale pentru jude]ul Ia[i.
Astfel, din 1996, la nivelul [colii s-au \nregistrat:
1. deschiderea factorilor de decizie pentru integrare [i colaborare cu organiza]ii
nonguvernamentale;
2. stabilirea unor parteneriate \ntre clase din [coli speciale [i clase din [coli publice;
3. derularea unor ac]iuni cu caracter integrativ \n colaborarea cu [coli publice;
4. completarea posturilor vacante \n ultimii 4 ani cu speciali[ti \n domeniul
psihopedagogiei speciale;
5. participarea a 50% dintre cadrele didactice la cursuri de formare \n domeniu;
6. dezvoltarea unor proiecte [i programe de interven]ie pentru eficientizarea
procesului de recuperare, adaptare [i integrare social` a copiilor deficien]i
mental;
7. participarea a dou` cadre didactice la cursuri de formare „Educa]ia integrat`
a copiilor cu handicap“ organizate de RENINCO [i Reprezentan]a UNICEF \n
România;

dezvoltarea unei colabor`ri directe [i permanente cu CECIS [i [colile integratoare;
9. construirea \n cadrul {colii Speciale a unui centru de practic` pentru studen]ii
din anii terminali ai facult`]ii de profil din Ia[i (Facultatea de Psihologie [i
{tiin]ele Educa]iei - Universitatea „Al. I. Cuza“ Ia[i [i Facultatea de Psihologie
[i Asisten]` Social` - Universitatea Academic` „P. Andrei“ Ia[i);
10. extinderea Proiectului de integrare [colar-profesional` a absolven]ilor clasei
a VIII-a \n clase de ucenici - [coli profesionale publice;
11. Implicarea ca partener direct \n Proiectul de integrare „Suflete deschise“ din
cadrul Programului „P.I.S.C. - 2000“
Ca urmare a experien]ei acumulate \n cadrul acestui proiect, {coala Special` Ia[i
propune Proiectul „To]i suntem copii“ - ca o modalitate concret` de ac]iune \n vederea
eficientiz`rii procesului de recuperare, adaptare [i integrare [colar` [i social` a copiilor
deficien]i mintal.
Beneficiarii proiectului
- direc]i:
12 elevi din clasa I, {coala Special` Ia[i;
10 elevi ai {colii Speciale Ia[i (clasa a II-a [i a III-a [i a VI-a);
60 elevi ai {colii Generale nr. 39 Ia[i (clasa a II-a, a III-a [i a VI-a).
- indirec]i:
ceilal]i elevi ai {colii Speciale Ia[i;
ceilal]i elevi ai {colii Generale nr. 30 [i 39 Ia[i;
p`rin]ii elevilor;
comunitatea.
Caracteristicile proiectului
1. Proiectul promoveaz` principiile „Educa]iei pentru to]i“, realizându-se printr-un
parteneriat interorganiza]ional complex - guvernamental [i nonguvernamental - valorificând \n principal resurse existente la nivel comunitar.
2. „To]i suntem copii!“ - propune o abordare complex` a problematicii copilului
cu nevoi speciale \mbinând aspectele recuperatorii [i de integrare social` cu cele cu caracter preintegrativ [i de integrare [colar`.
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Obiectivele proiectului
I. Obiective pe termen lung:
- Promovarea principiilor integr`rii [i a „Educa]iei pentru to]i“ \n comunitate;
- Formarea unei imagini reale privind copilul cu CES [i procesul de integrare [colar`;
- Cre[terea gradului de implicare a comunit`]ii \n procesul de integrare;
- Flexibilizarea strategiilor [i metodelor de abordare a copilului cu cerin]e educa]ionale [i de formare.
II. Obiective pe termen mediu:
- dezvoltarea rela]iilor de prietenie, colaborare [i cooperare [i ajutorare \ntre
copiii din cele dou` tipuri de [coli;
- antrenarea cadrelor didactice \n practicarea parteneriatului didactic \n activit`]ile educa]ionale curente;
- cre[terea eficien]ei procesului de recuperare prin utilizarea proiectelor de interven]ie individualizat` [i a tehnicilor de stimulare polisenzorial`;
- familiarizarea cadrelor didactice [i a copiilor cu tehnicile specifice terapiei asistate de calculator.
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III. Obiective pe termen scurt:
- integrarea fizic` a unui grup de 12 elevi ai {colii Speciale Ia[i \n cadrul [colii
Generale „G. C`linescu“ Ia[i;
- organizarea s`lii de stimulare multisenzorial`;
- introducerea elementelor de terapie asistat` de calculator;
- Informarea [i formarea cadrelor didactice din [colile partenere \n domeniul
educa]iei integrate.
Activit`]ile proiectului
1. Diseminarea de informa]ii privind educa]ia integrat` [i procesul de integrare \n
comunitate:
- elaborarea de noi materiale informative;
- difuzarea materialelor informative la \ntâlnirile cadrelor didactice - cercuri
pedagogice, comisii metodice;
- desf`[urarea a cel pu]in trei \ntâlniri cu cadrele didactice [i p`rin]ii din fiecare
[coal` implicat`;
- organizarea unei \ntâlniri cu mass-media din localitate - prezentarea programului „P.I.S.C - 2000“ [i a proiectelor sale [i dezbatere pe marginea problematicii \n România.
2. Constituirea grupurilor „de elevi integra]i“ - individual, \n grup, clase, part-time:
- selec]ia copiilor cu poten]ial integrativ din {coala Special` Ia[i;
- identificarea copiilor cu dificult`]i de \nv`]are din {coala gen. „G. C`linescu“ [i
{coala gen. „C. Negri“ Ia[i;
- evaluarea complex` a fiec`rui copil depistat \n cadrul C.E.C.I.S Ia[i;
- construirea grupurilor de copii integra]i individual sau \n grupuri mici \n cadrul
celor dou` [coli integratoare - „G. C`linescu“ [i „C.Negri“ Ia[i;
- constituirea clasei integrate \n cadrul [colii „C. Negri“;
- selec]ia colectivului de cadre didactice care va lucra direct cu elevii integra]i.

cuno[tin]e

3. Integrarea [colar` individual` a copiilor cu dificult`]i \n \nv`]are:
- stabilirea criteriilor de selec]ie a claselor integratoare;
- identificarea claselor integratoare din cele dou` [coli publice (pentru integrarea
individual` [i \n grupuri mici - 2/3 elevi);
- evaluare curricular` a fiec`rui elev integrat;
- elaborarea programelor de interven]ie personalizat` [i a programelor [colare
adaptate pentru fiecare copil integrat;
- stabilirea grupului suport pentru fiecare din [colile integratoare;
- organizarea serviciilor de suport pentru elevi integra]i [i a modalit`]ilor de
prestare a acestor servicii de asisten]` psihopedagogic` complex`;
- aplicarea programelor de interven]ie personalizat`;
- monitorizarea procesului de integrare individual` [i readaptarea programelor
\n func]ie de evolu]ia [i progresul copiilor.
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4.
-

Integrarea part-time a elevilor din {coala Special` Ia[i:
identificarea grupurilor de elevi integra]i par]ial din {coala Special`;
identificarea claselor integratoare corespunz`toare, pe nivele de clas`;
stabilirea parteneriatelor \ntre clasele din cele dou` tipuri de [coli;
realizarea programului de ac]iuni necesare [i a programului orar de derulare;
organizarea parteneriatului didactic [i a metodelor specifice de lucru;
constituirea grupului de consultan]`/suport pentru clasele partenere;
derularea activit`]ilor de integrare [i socializare \n parteneriat;
monitorizarea procesului de integrare.

6.
-

Organizarea cabinetului de recuperare computerizat`:
achizi]ionarea unei re]ele de 6 calculatoare, 2 servere [i 2 imprimante;
amenajarea spa]iului;
angajarea personalului calificat pentru deservirea re]elei (un informatician/
analist programator)
- perfec]ionarea \n aplicarea programelor de recuperare asistat` de calculator a
dou` cadre didactice;
- achizi]ionarea de programe specifice de recuperare computerizat`;
- construirea bazei de date a tuturor copiilor asista]i de c`tre {coala Special`.
7.
-

Evaluarea final` a proiectului:
constituirea echipei de evaluatori;
stabilirea instrumentelor de evaluare;
evaluarea eficien]ei proiectului;
evaluarea tehnic` a proiectului;
\ntocmirea raportului final de evaluare.

Proiectul de integrare [colar` a copiilor cu CES „Suflete deschise“ (prof. Gabriela
Nedelcu)
Ini]iatorii proiectului au fost C.E.C.I.S. Ia[i, {coala Special` Pa[cani [i dou` [coli
publice din Pa[cani: „Mihai Busuioc“ [i „Miron Costin“.
Parteneri: I.S.J. Ia[i, Centrul Logopedic Inter[colar Ia[i, Centru Jude]ean de Asisten]` Psihopedagogic` - cabinet Pa[cani, Palatul Copiilor, Funda]ia „World Vision“ [i
Funda]ia „Vatra Pa[canilor“.
Scopul proiectului: Integrarea [colar` a copiilor cu nevoi speciale, \n \nv`]`mântul primar.
Beneficiarii proiectului:
 Direc]i:
- 4 colective de elevi din clasele I-IV, din cele trei [coli implicate
 Indirec]i:
- cadre didactice din cele trei [coli
- p`rin]ii elevilor implica]i
- comunitatea.
Caracteristicile proiectului:
1. Proiectul „SUFLETE DESCHISE“ este parte component` a Programului
de Integrare {colar` ini]iat de I.S.J. Ia[i, \ncepând cu 1 noiembrie 1999.
2. Proiectul pune \n practic` principiile „egaliz`rii [anselor“ [i a „normaliz`rii“, valorificând resursele umane [i materialele existente la nivel
local.
3. Proiectul vine \n continuarea experien]elor la nivel de jude]: ini]iative
integrative \ntre [colile speciale [i [colile obi[nuite; Programul
TEMPUS de studii aprofundate - Educa]ie Integrat`; cursuri de formare
a cadrelor didactice din \nv`]`mântul primar obi[nuit - „Curs de
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5. Organizarea s`lii de stimulare multisenzorial`:
- stabilirea necesarului de dotare;
- asigurarea echipamentelor necesare: tunelul optic, fibrele optice, salteaua cu
ap`, bazinul cu mingi, trusa de aromo-terapie;
- selec]ia personalului care va realiza stimularea senzorial`;
- amenajarea spa]iului;
- constituirea grupurilor de terapie;
- realizarea programului de func]ionare a s`lii;
- readaptarea programelor de interven]ie personalizat` [i includerea \n programul de recuperare a acestor tipuri de terapie;
- monitorizarea progreselor elevilor.

71

cuno[tin]e

S`-i
ajut`m
mai mult
decât
iubindu-i

72

Educa]ie Integrat` a copiilor cu handicap“, organizat de M.E.N. [i
UNICEF.
4. Realizarea proiectului se bazeaz` pe un parteneriat complex - guvernamental [i nonguvernamental - la nivel local.
5. Proiectul articuleaz` coerent activit`]ile integrative cu cele care au un
caracter preintegrativ.
Obiectivele proiectului
I. Obiective pe termen lung:
1. promovarea principiilor integr`rii [colare [i sociale a copiilor cu nevoi speciale din comunitate;
2. schimbarea atitudinii cadrelor didactice, p`rin]ilor [i elevilor din cele trei
[coli implicate, fa]` de procesul de integrare [colar` a copiilor cu nevoi speciale.
II. Obiective pe termen mediu:
1. antrenarea cadrelor didactice \n practicarea parteneriatului didactic \n activit`]ile [colii curente
2. dezvoltarea rela]iilor de prietenie, colaborare [i ajutorare \ntre copiii din cele
dou` categorii de [coli
3. cre[terea gradului de implicare a comunit`]ii \n procesul de integrare a copiilor cu nevoi speciale
III. Obiective pe termen scurt:
1. informarea cadrelor didactice privind procesul integr`rii
2. identificarea poten]ialelor cazuri de integrare
3. identificarea [colilor integratoare
4. integrarea [colar` individual` a unui elev cu CES
5. crearea climatului favorabil integr`rii [colare a copiilor cu CES
6. ameliorarea atitudinii vis-a-vis de copilul cu CES integrat
Activit`]ile proiectului (selec]ie)
1. Diseminarea de informa]ii \n cadrul celor trei [coli:
- difuzarea de material informativ (flutura[i, pliante);
- informarea cadrelor didactice privind programul de integrare \n cadrul unor
\ntâlniri
- participarea la comisiile metodice [i la consiliile profesorale ale cadrelor
didactice din cele trei [coli
- participarea la cercurile pedagogice
2. Evaluarea complex` a copiilor cu CES din cele dou` [coli de mas`
- depistarea copiilor cu CES din cele dou` [coli
- stabilirea programului de evaluare
- evaluarea complex` de c`tre C.E.C.I.S. - Ia[i
- analiza cazurilor
- elaborarea rapoartelor de evaluare
- identificarea poten]ialelor cazuri de integrare pentru anul [colar 2002-2003
3. Stabilirea parteneriatului \ntre [coli
- realizarea contactelor ini]iale
- identificarea programelor resurs` din cadrul fiec`rei [coli
- identificarea claselor incluse \n proiect
- stabilirea acordului de parteneriat
- constituirea grupului de lucru pentru programe adaptate
- constituirea programelor de integrare

4.3. Bariere [i factori de succes \n realizarea rolului CDS (prof. Alina
Sarchis, prof. Sonia Melian)
BARIERE
1. BARIERE COGNITIVE {I AFECTIVE LA
NIVELUL CDS
- Reticen]a CD obi[nuite [i a directorilor
de [coli integratoare care sunt insuficient informa]i cu privire la rolul CDS [i
la problema integr`rii
- Dificult`]i de acomodare la schimbare
care afecteaz` profund activit`]ile de
predare
- Teama desfiin]`rii posturilor atât \n
[colile speciale cât [i \n cele integratoare
- Schimbarea perceput` ca surplus de
sarcini (adaptare curricular`, program
personalizat, lucru diferen]iat, lucru \n
echip`, evaluare diferen]iat`)
- Ne\n]elegerea exact` a rolului, sarcinilor [i a ponderii lor
- Lipsa cuno[tin]elor profesionale, didactice [i psihopedagogice pentru a aplica
programul propus de CDS
- Teama CD [i a directorilor c` acceptarea copiilor cu CES va diminua performan]ele clasei
- Greut`]i \ntâmpinate de CDS \n mobilizarea echipei de lucru pentru discutarea [i dep`[irea unor probleme

FACTORI DE SUCCES
- contextul interna]ional favorabil
- sprijin legislativ na]ional
- valorificarea experien]elor de succes
\n integrare/incluziune ale unor CDS [i
a unor ESP din [colile publice
- informa]iile puse la dispozi]ie de ONGuri care promoveaz` integrarea/incluziunea (ex: RENINCO)
- cursuri de formare organizate de ONGuri [i Universit`]i din ]ar`
- noile genera]ii de absolven]i ai Universit`]ilor de profil
- orientarea mi[c`rii de integrare spre integrarea timpurie (gr`dini]` [i clasa I-a)
- cuprinderea \n cursuri de formare/perfec]ionare pe tema integr`rii/incluziunii, a unui num`r din ce \n ce mai
mare de CD
- formarea unui „contingent“ de CDS
foarte temeinic preg`tit din punct de
vedere profesional [i al abilit`]ilor de
rela]ionare cu factorii implica]i
- presiunea p`rin]ilor copiilor cu CES, tot
mai motiva]i [i mai deci[i s`-[i integreze copiii \n \nv`]`mântul public
- [coala special`, ca [i centru de resurse
pentru [coala public` [i pentru CDS
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4. Integrare individual` a elevului Amariei Ionu], clasa I
- evaluarea curricular`
- analiza cazului \n cadrul echipei de lucru pentru adaptarea programelor
[colare
- adaptarea programelor [colare (matematica, limba român`)
- \ntâlnirea copil, p`rinte, \nv`]`toare, membrii C.E.C.I.S
- consilierea factorilor implica]i \n procesul de integrare
- includerea elevului \n colectivul clasei
- includerea \n programul [colar
- aplicarea programelor [colare adaptate
- evaluarea periodic` [i efectuarea eventualelor modific`ri ale programului
- evaluarea final`
5. Integrarea social` a elevului Amariei Ionu], clasa I - planificarea ac]iunilor integrative
- organizarea ac]iunilor integrative
6. Evaluarea proiectului
- constituirea grupurilor de evaluatori
- elaborarea instrumentelor de evaluare/stabilirea criteriilor de evaluare
- evaluarea din punct de vedere tehnic
- \ntocmirea raportului de evaluare final` a proiectului
- \ncheierea proiectului
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- Lipsa de motiva]ie a CD
- Nu toate [colile integratoare dispun de
CDS
2. LA NIVELUL P~RIN}ILOR; temeri, frustr`ri, \ndoieli
- P`rin]ii copiilor obi[nui]i se tem c` va
sc`dea calitatea actului educa]ional
- P`rin]ii copiilor cu CES se tem de e[ec,
discriminare, marginalizare, pierderea
facilit`]ilor oferite de [coala special`
3. LA NIVELUL COPIILOR
- Depistarea târzie a dizabilit`]ilor copilului [i integrarea tardiv`
- Pericolul de-a se sim]i doar „al`turi“ [i
nu \mpreun` cu ceilal]i copii
- Izolarea, respingerea copiilor cu CES
de grupul de copii
- Suprasolicitarea copiilor cu CES
- Discriminarea copiilor cu CES
- Tendin]a de abandon [colar \n aceste
condi]ii
BARIERE FIZICE/MATERIALE
- Lipsa resurselor materiale [i financiare
- Lipsa materialelor didactice adecvate
- Spa]iu fizic (camera de resurse)
- Instrumente de evaluare [i de lucru
- Posibilit`]i de transport
- Accesibilizarea [colii pentru copiii cu CES
BARIERE DE TIMP
Schimbarea este un proces nu un eveniment.
Deci presupune TIMP:
- de \nv`]are
- de adaptare
- de evaluare
- de aplicare
- de colaborare \n echip`

- implicarea mass-mediei \n sensibilizarea comunit`]ii la problemele copiilor
cu CES
- existen]a unor structuri de sprijin la nivelul [colilor publice (consilier [colar,
logoped, medic pediatru)
- implicarea autorit`]ilor locale.

MODALIT~}I DE DEP~{IRE A BARIERELOR

cuno[tin]e
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Informare eficient` \n [coala public` [i \n comunitate
Cursuri pentru toate cadrele didactice din [colile publice ce urmeaz` a fi
integratoare
Metodologie adecvat`
Motivare
Activit`]i preintegrative
Set de materiale [i instrumente de evaluare
Team-building

Opinia unui profesor participant la cursul de formare al CDS cu privire la competen]ele specifice ale cadrului didactic de sprijin/itinerant (prof. Nina Tara[).
Profesorul de sprijin este un personaj nou, care are un rol principal \n eficientizarea procesului educa]ional \n clasele unde se desf`[oar` \nv`]`mântul integrat.
Practic, este elementul de leg`tur` care asigur` func]ionarea real` a parteneriatului dintre organismele implicate \n procesul integr`rii.
Are rela]ii de:
- subordonare fa]` de Inspectoratul {colar Jude]ean;
- colaborare cu cadrele didactice de la clasele integratoare;
- colaborare cu p`rin]ii elevilor;
- colaborare cu speciali[tii/terapeu]ii;
- cu alte autorit`]i, ONG-uri.
Aceste rela]ii presupun o serie de atribu]ii specifice [i anume:
1. s` participe la evaluarea ini]ial` a copilului \mpreun` cu cadrul didactic de la
clas` pentru a putea evalua nivelul comportamentului anterior interven]iei [i
pentru a avea un punct de reper \n aprecierea modific`rilor ulterioare.
2. s` participe activ la adaptarea programei curriculare [colare \mpreun` cu membrii comisiei de evaluare.
3. S` colaboreze la elaborarea planului de servicii personalizat - PSP - care este
util pentru planificarea [i coordonarea serviciilor individuale, scopul final al
PSP fiind acela de a r`spunde cerin]elor copilului, de-a asigura dezvoltarea sa,
men]inerea, \mbun`t`]irea autonomiei [i favorizarea integr`rii sociale. Pentru
atingerea acestui scop, trebuie s` ]in` seama de:
- varietatea metodelor de interven]ie care trebuie adaptate cerin]elor individuale
[i disponibilitatea resurselor;
- valorizarea rolului social prin oferirea de sprijin \n realizarea de activit`]i utile,
\n comunitate, \ncercând \n acela[i timp diminuarea la maxim a efectelor negative ale dizabilit`]ii sale [i dezvoltarea \ncrederii \n sine.
4. s` colaboreze \mpreun` cu cadrele didactice la programul de interven]ie personalizat PIP [i s` coordoneze aplicarea lui. PIP reprezint` un instrument de lucru
permanent pentru to]i membrii echipei. |n acest program trebuie specificate:
- obiectivele ce trebuie realizate;
- mijloacele folosite pentru a atinge aceste obiective;
- perioada de timp a interven]iilor;
- modul de revizuire a planului dup` o anumit` perioad`.
|n PIP se vor preciza modalit`]ile de interven]ie prin care se ating scopurile vizate.
5. S` asigure suport [i consultan]` cadrelor didactice pentru aplicarea efectiv` [i
eficient` a programelor curriculare adaptate, sprijinind activitatea de \nv`]are
\n clas` [i \n afara ei a elevilor integra]i. Curriculum-ul adaptat trebuie s` fie flexibil, accesibil, s` fie centrat pe nevoile copiilor. Sarcinile de \nv`]are sunt
structurate \n pa[i mici.
6. Asigur` aplicarea efectiv` [i eficient` a programelor de interven]ie. De aceea \n
elaborarea obiectivelor \nv`]`rii trebuie alese ac]iunile cele mai reprezentative
pentru atingerea scopului respectiv, ]inând cont de condi]iile specifice. Pentru
a favoriza atingerea unui obiectiv trebuie aleas` strategia de interven]ie [i
\nv`]are, trebuie identificate obstacolele ce pot \mpiedica atingerea obiectivelor
[i trebuie prev`zute solu]ii de combatere a acestora. Odat` stabilite obstacolele, se va decide cine va efectua interven]iile, când [i cum vor fi aplicate.
Pentru fiecare din obiectivele de \nv`]are vizate trebuie prev`zut un mecanism
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4.4. Competen]ele CDS (prof. Nina Tara[, prof. {tefan Sab`u, prof.
Lucre]ia Boie)
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de evaluare cu ajutorul c`ruia se vor putea modifica interven]iile \n direc]iile
necesare.
7. Evaluarea, al`turi de cadrele didactice a progresului copilului integrat \n func]ie
de programele curriculare adaptate. Procesul de evaluare va fi continuu [i se va
face \n diverse momente ale procesului de \nv`]`mânt:
- Evaluarea formativ` urm`re[te dac` metodele aplicate sunt eficiente [i se realizeaz` \n timpul procesului de \nv`]`mânt.
- Evaluarea sumativ` sau a rezultatelor are loc la sfâr[itul unor programe de
\nv`]are. Prin acest tip de evaluare este identificat` m`sura \n care s-au atins
obiectivele, efectul strategiilor folosite [i informarea echipei asupra achizi]iilor
realizate [i a celor viitoare.
Activitatea profesorului de sprijin se va desf`[ura pe baza urm`toarelor documente:
- planificarea activit`]ii;
- proiecte/schi]e didactice;
- programe de interven]ie personalizate;
- dosar pentru fiecare copil integrat.
Opinia CDS active
|n opinia cadrelor didactice active participante la seminarii RENINCO pe aceast`
tem` profesia de cadru didactic de sprijin este un cumul de competen]e [i abilit`]i.
CDS este:
- suport;
- colaborator;
- sus]in`tor;
- ajutor;
- \ndrum`tor;
- consilier;
- element cheie;
- factor de decizie;
- mediator;
- organizator;

-

terapeut;
manager de caz;
evaluator;
tutore;
avocat;
liant;
specialist;
expert;
consultant;
profesor.

ACTIVIT~}I:

cuno[tin]e

a) Cu cine colaboreaz` ?
CDS colaboreaz` cu:
- \nv`]`torul
- dirigintele
- profesori de la alte discipline
- speciali[ti
- familie
- comunitate
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b) |n ce scop ?
- stimularea, compensarea, recuperarea [i integrarea copiilor cu CES
c) Beneficiari
- copii cu CES din [coala public`
- p`rin]i
- CD

e) Cu ce mijloace materiale:
- camera de resurse cu dotare adecvat`
- sala de clas`
- fi[e de lucru diferen]iate pe performan]e
- PSP, PIP
- programe adaptate
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d) Ce se urm`re[te?
- depistarea timpurie a copiilor cu CES
- evaluarea lor ini]ial`
- propunerea lor pentru Comisia Intern` de Evaluare
- \ntâlnirea factorilor implica]i \n procesul educativ
- \ntocmirea protocolului de colaborare care s` cuprind`:
 stabilirea sarcinilor, rolurilor [i ponderii acestora
 stabilirea perioadelor de lucru [i fixarea datei \ntâlnirilor
 precizarea activit`]ilor
- prezentarea [i flexibilizarea/adaptarea programelor de la clasele I-IV [i
V-VIII
- elaborarea unui plan educa]ional, \n parteneriat, care s` cuprind`:
 precizarea strategiilor adecvate
 stabilirea metodelor adecvate
 \ntocmirea PSP [i a PIP
 elaborarea fi[elor individuale de munc` independent`
 elaborarea fi[elor de evaluare
- stabilirea unor \ntâlniri s`pt`mânale pentru:
 discutarea evolu]iei cazurilor
 discutarea [i solu]ionarea unor probleme curente
 consilierea CD obi[nuite de c`tre CDS
 modific`ri ale programelor
 revizuiri ale PIP
- evalu`ri intermediare
- evaluare final`
- aprecierea rezultatelor, recunoa[terea lor [i prezentarea acestora tuturor
celorlal]i factori implica]i \n educa]ia/integrarea copilului (familie,
colectivul de elevi al clasei [i al [colii)

4.5. Dificult`]ile de \nv`]are. Rolul CDS. Strategii [i metode
(prof. Simona Nicolae, prof. Tatiana Dr`ghici)
Copiii cu dificult`]i de \nv`]are/dezvoltare reprezint` o categorie aparte de copii cu
CES. |n primul rând, ace[ti copii nu sunt deficien]i. Se poate spune c` la un moment dat
\n evolu]ia lor, to]i copiii pot prezenta dificult`]i \n \nv`]are. Prin urmare, trebuie f`cut`
o delimitare clar` \ntre copilul cu dificult`]i de \nv`]are [i copilul deficient. Un copil cu
dificult`]i de \nv`]are, pe baza unui program eficient, poate dep`[i momentul. Sigur,
acest copil trebuie s` beneficieze de ajutorul unui profesor de sprijin, de ajutorul unei
echipe de profesioni[ti.
|n cazul copiilor cu dificult`]i de \nv`]are rolul cel mai important \l are \nv`]`torul/
profesorul clasei, atât din cauza bugetului de timp alocat cât [i din perspectiva interven]iei precoce, cadrul didactic al clasei fiind cel care \i depisteaz`, \n cele mai multe cazuri, pe elevul cu dificult`]i.
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Printre competen]ele profesorului de sprijin intr` [i suportul pentru copiii cu dificult`]i de \nv`]are. Abordarea poate presupune munca de parteneriat (cu profesorul/
\nv`]`torul) sau de elaborare [i aplicare a unui program personalizat. De asemenea, un
rol foarte important \l are profesorul de sprijin \n abordarea consultan]ei/suportului
pentru cadrul didactic de la clas` [i pentru p`rin]ii unui copil aflat \n dificultate.
Important de men]ionat este faptul c` un copil cu dificult`]i de \nv`]are nu va fi
orientat spre \nv`]`mântul special. El va trebui s` beneficieze de ajutorul profesorului
de sprijin [i al cadrelor didactice de la clas`. |n acest context se pune problema
preg`tirii psihopedagogice ([i \n domeniul psihopedagogiei speciale) a cadrelor didactice din \nv`]`mântul de mas`. Astfel, ca metod` concret` de sprijinire [i informare a
cadrelor didactice, a[ organiza cursuri, module de preg`tire teoretic` \n domeniul psihopedagogiei speciale, cu ajutorul formatorilor jude]eni, al speciali[tilor din centre universitare. |n aceste cursuri se va insista pe ideea c` dificult`]ile la \nv`]are nu presupun
\n mod necesar deficien]` mintal`. Se va vorbi, de asemenea, de diferitele tipuri de
deficien]` [i despre educa]ia incluziv`/integrat`. Se vor prezenta diferite metode de
lucru cu elevul cu CES [i se va insista pe ideea educa]iei diferen]iate.

cuno[tin]e

Rolul CDS:
- informarea cadrelor didactice \n cadrul comisiilor metodice cu privire la problematica educa]iei integrate [i modul de lucru cu elevii cu CES (prezentare teoretic` + dezbatere + activit`]i practice);
- parteneriatul \n munca de la clas`, asistând efectiv la ore [i oferind sprijin ori
de câte ori este nevoie;
- cooptarea profesorului \n realizarea de fi[e individuale pentru lucrul pe sarcini
mici, diferen]iate, care s` permit` achizi]ii \n pa[i m`run]i, conform ritmului de
\nv`]are al fiec`rui elev;
- activit`]i care s` promoveze lucrul \n echip`, ajutorarea \ntre copii, sus]inerea
[i sprijinul \ntre membrii echipei de lucru, element foarte important pentru
copiii cu CES, deoarece \n acest caz, se simt valoriza]i pentru ceea ce sunt [i-i
valorific` drept indivizi;
- activit`]i de consiliere \n cadrul colectivului clasei [i de consiliere individual` a
elevului cu CES (tot \n cadrul parteneriatului);
- activit`]i de consiliere cu p`rin]ii pentru a asigura suportul familiei [i interven]ia eficient` a acesteia \n procesul de \nv`]are.
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Programe, metode [i strategii \n dificult`]ile de \nv`]are
Dat fiind faptul c` segmentul copiilor cu dificult`]i de \nv`]are este semnificativ ca
pondere \n \nv`]`mântul public, mai ales \n condi]iile integr`rii/incluziunii, este necesar
s` inventariem o serie de programe de interven]ie dar [i de metode [i strategii de
abordare.
Cele mai eficiente programe de interventie pornesc de la modalitatea de a privi
dificult`]ile de \nv`]are \ntr-un mod individualizat [i curricular. Literatura de specialitate
ne ofer` o gam` variat` de modele de interven]ie.
Ysseldyke [i Salvia redau dou` direc]ii de remediere instruc]ional` care ]in seama
de stabilirea unui diagnostic prescriptiv, \ntr-o viziune individualizat` cu accent pe remedierea proceselor psihice deficitare:
- programele de exersare a abilit`]ilor - programe de refacere a proceselor psihice deficitare \n cazul dificult`]ilor de \nv`]are;
- deficitul de performan]` este o problem` [i consider` c` se datoreaz` unei sl`biciuni, imperfec]iuni a abilit`]ilor de rezolvare a unei sarcini anume;
- identific` ca abilit`]i de baz` cele motor perceptive, senzoriale [i psiholingvistice;
- implic` testarea ini]ial` a copilului prin probe adecvate (Frostig sau ITPA) care
s` determine dizabilitatea [i s` ofere posibilitatea prescrierii tipului de activitate
instruc]ional` care intervine remedial;

Metode pedagogice generale \n abordarea dificult`]ilor de \nv`]are \n clasa obi[nuit`
|n abordarea teoretic` a metodelor generale folosite \n domeniul dificult`]ilor de
\nv`]are \n clasa obi[nuit` se porne[te de la premisa c` toti copiii cu dificult`]i de \nv`]are au nevoie de o organizare a \nv`]`rii \n func]ie de cerin]ele lor educative.
De aceea se impune o individualizare a metodelor folosite \n \nv`]are.
Cadrele didactice trebuie s` cunoasc` [i s` utilizeze o gam` diversificat` de strategii didactice care s` identifice [i s` sprijine rezolvarea dificult`]ilor de \nv`]are \n
clas`.
|n acest context \nv`]`torul/profesorul clasei este de dorit s` respecte câteva cerin]e:
- s` cunoasc` bine dificult`]ile de \nv`]are ale fiec`rui elev, modul lor de manifestare [i domeniul \n care apar;
- s` se asigure c` elevii afla]i \n situa]ie dificil` au achizi]ionat aptitudinile prealabile;
- s` adapteze materialul didactic folosit la fiecare tem`;
- s` procure material de sprijin atunci când este nevoie;
- s`-[i rezerve un timp necesar \n fiecare or` pentru a evalua eficacitatea activit`]ilor de \nv`]are [i predare;
- \nv`]`torul/profesorul clasei trebuie s` organizeze situa]ii de \nv`]are variate la
care s` participe to]i elevii, inclusiv cei cu dificult`]i;
- \nv`]area trebuie s` se produc` \ntr-un mediu stimulativ [i adecvat pentru to]i
copiii, deci [i pentru cei care primesc o interven]ie suplimentar` \n afara clasei.

GHID PENTRU CADRE DIDACTICE DE SPRIJIN (CDS)

- programele de exersare a deprinderilor se refer` la analiza sarcinilor de \ndeplinit;
- consider` deficitul de \nv`]are ca un deficit al performan]ei;
- dificult`]ile de \nv`]are nu reprezint` o dizabilitate ascuns` ci o problem` [i un
rezultat al lipsei ocaziilor adecvate de a \nv`]a;
- apeleaz` la programe educa]ionale de tip behaviorist (analiza aplicat` a comportamentelor, instruirea direct`, predarea ]int`/precis`).
Predarea ]intit` pune accent pe valorizarea mediului [colar (Ontario, 1986), care ar
trebui s` se caracterizeze prin:
- climat de \ncredere \n care s` se manifeste fiecare elev ca membru al unui grup
[colar;
- elevii s` nu fie sub influen]a stresant` a unui sistem bazat pe succes [i e[ec ci
pe rezultate \n comun stabilite cu profesorul referitoare la randamentul de atins
dar [i pe participarea \n mare m`sur` la evaluarea propriilor activit`]i;
- comportamentele inacceptabile nu sunt reprimate de profesor prin pedepse ci
explicate prin consecin]ele lor logice, tuturor elevilor ]inând seama de securitatea tuturor;
- profesorul manifest` un comportament de \ncredere \n elevi, ceea ce se observ` prin faptul c` nu \ncearc` s` le pun` capcane ci \i sprijin` unde gre[esc;
- cea mai mare parte a timpului profesorul vorbe[te cu elevii nu „elevilor“ ceea
ce \nseamn` c` \i ascult` [i când au probleme [i tr`ie[te al`turi de ei micile incidente ale clasei.

Metoda/modelul analizei de sarcin` pune accentul pe sarcina de lucru pe care o
\ndepline[te elevul. |nv`]`torul/profesorul trebuie s` respecte etapele analizei de sarcin`:
- definirea obiectivelor,
- determinarea comportamentului elevului la \nceputul activit`]ii,
- stabilirea instruc]iunilor [i desf`[ur`rii lor, evaluarea realiz`rii.
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|nv`]area ]intit`/precis` vizeaz` s` amelioreze un anumit comportament. Aceast`
metod` are patru etape:
- determinarea comportamentului deficitar;
- determinarea obiectivelor adecvate st`pânirii comportamentului;
- determinarea unit`]ilor de m`sur` pentru \ndeplinirea comportamentului;
- tabloul progresului zilnic.
Metoda lucrului cu grupul ofer` elevilor cu dificult`]i de \nv`]are ocazia de a colabora cu ceilal]i prin activit`]i comune.
Organizarea eficient` a activit`]ii din perspectiva acestei metode implic` mai multe tipuri de grupare:
- grupuri de schimb - realizeaz` schimburi de idei pentru o tem` dat`;
- grupuri de lucru dirijate - participarea tuturor membrilor grupului la schimbul
de idei [i evaluarea \n]elegerii;
- grupuri de discu]ie - presupune abordarea eficient` a problemei \n grup [i g`sirea \n comun a solu]iei precum [i numirea unui moderator de grup, a unui
observator al particip`rii la discu]ii [i a unui raportor al rezultatelor;
- grupuri de cercetare - presupune desf`[urarea \n comun a unui proiect;
- grupuri de analiz` creatoare - presupune studiul \n comun a unei probleme
delicate [i controversate;
- grupuri de stimulare - se folosesc experien]ele de via]` ale copiilor [i discu]iile
se poart` pornind de la intui]iile acestora folosind jocul de rol;
- grupuri de clarificare a valorilor - permit elevilor s` precizeze propriile lor valori
[i s` \n]eleag` punctul de vedere al celorlal]i;
- \ntâlnirea clasei - este un mod de lucru potrivit pentru a modifica comportamentele inadecvate [i de a responsabiliza elevii.

cuno[tin]e

Ortopedagogia eficient` cuprinde patru etape:
- stabilirea obiectivelor (grupuri compacte de enun]uri a unor comportamente ce
descriu obiectivele \nv`]`rii);
- diagnosticul (determinarea obiectivelor realizate [i nerealizate);
- prescrip]ia (indica]ia activit`]ilor care permit atingerea obiectivelor nerealizate);
- evaluarea criterial` (determin` m`sura \n care elevul a atins obiectivele vizate).
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|ndemnuri pe care le putem cuprinde \ntr-un posibil cod al profesorului:
- Preda]i adresându-v` tuturor elevilor!
- Observa]i [i nota]i la to]i elevii: aptitudinea fizic` la realizarea sarcinilor didactice, atitudinea referitoare la sarcina de lucru [i la sine \nsu[i, modul \n care
\ndepline[te sarcina de lucru, cum \ncearc` s`-[i compenseze lacunele, cum
\ncearc` s`-[i compenseze erorile!
- Varia]i sarcinile [i analiza]i erorile elevilor; determina]i dispozi]ia elevului \n raport cu etapele de lucru; la nevoie simplifica]i lucrul sau obiectivele!
- Furniza]i cadrul [i materialul necesar \nv`]`rii!
- Administra]i teste criteriale pentru a determina dac` obiectivele au fost atinse;
- Relua]i \nv`]area \n func]ie de obiective [i de analiza de mai sus!
- Modifica]i metodele pedagogice [i la nevoie concentra]i-v` pe altceva!
Exist` o serie de cerin]e generale ale organiz`rii pred`rii [i \nv`]`rii \n [coala general`:
- copiii au nevoie de o \nv`]are multisenzorial` explicit` care s`-i fac` s` avanseze; nu este cazul sa piard` vremea cu activit`]i repetitive asupra unor lucruri
care s-au \nsu[it ci, mai curând, s` se varieze metodele [i suporturile de \nv`]are;

4.6. Comunicare, colaborare [i cooperare eficient`
(prof. C. Halip, prof. N. Salomia, prof. G. Cojocariu, prof. A. Robu,
prof. G. B`d`r`u, prof. M. Giurgea)
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- copiii cu dificult`]i de \nv`]are au nevoie de ini]iere adecvat` \n citire [i scriere
ceea ce presupune de cele mai multe ori alte metode [i mijloace decât cele folosite \n mod obi[nuit de educatorul clasei respective;
- este nevoie de structurarea cunoa[terii [i de o doz` bun` de orientare pentru a
se duce la bun sfâr[it \nv`]area [colar`; cum ace[ti copii au dificult`]i \n organizarea informa]iei care provine de la sim]urile lor, ei sunt adesea capabili s`
prevad` [i de aceea trebuie s` li se asigure un cadru adecvat [i structurat de
\nv`]are \n clas` fiind mereu preveni]i de ceea ce urmeaz`;
- construirea unei imagini pozitive despre sine este o nevoie a copiilor cu dificult`]i de \nv`]are; aceasta se poate realiza pe fondul unor activit`]i de grup orientate spre valorizarea posibilit`]ilor fiec`ruia [i pe un sistem de rela]ii pozitive
\ntre profesor [i elev [i \ntre elevi; rela]iile respective trebuie s` ofere terenul
\ncrederii reciproce, al empatiei cu tr`irile fiec`ruia, \mp`rt`[irii emo]iilor, sentimentelor, preocup`rilor ca [i a experien]ei de cunoa[tere [i \nv`]are;
- \nsu[irea unor metode [i tehnici de \nv`]are, memorare, de redare a ideilor
unui con]inut;
- elevii cu dificult`]i de \nv`]are au nevoie de profesori care \n]eleg modul lor de
\nv`]are, se pot adapta ritmului acestora [i \i pot orienta s`-[i dep`[easc` dificult`]ile f`r` a-i desconsidera;
- to]i elevii au puncte tari [i puncte slabe;
- aceste puncte tari/slabe sunt la originea aptitudinii lor de \nv`]are;
- for]ele [i sl`biciunile copiilor sunt detectabile;
- \nv`]area se poate sprijini pe deficien]ele de procese sau pe punctele tari/slabe.

Resursele umane ale [colii integrative sunt:
 Cadrele didactice din [coal` ([coala public` [i [coala special` ca [i centru de
resurse)
 |nv`]`torul/profesorul clasei
 CDS
 Echipa managerial` a [colii
 Speciali[tii/terapeu]ii care asigur` servicii de evaluare [i corectiv recuperative
 P`rin]ii copiilor/elevilor
 Agen]i ai comunit`]ii/autorit`]i, ONG-uri etc.
CD sus]in \n unanimitate ideea c` f`r` comunicare [i colaborare \ntre to]i ace[ti
factori, integrarea/incluziunea nu se poate realiza eficient.
Rolul CDS este decisiv. El este persoana „cheie“, liantul grupului de profesioni[ti,
cel care trebuie s` conving` [i s` determine adeziunea [i colaborarea tuturor resurselor
umane implicate \n procesul integr`rii.
Credibilitatea [i eficien]a lui \n rezolvarea unor probleme ale copiilor cu CES pe
care [coala public` nu este preg`tit` s` le rezolve, devin surse de succes \n promovarea
integr`rii/incluziunii [i \n func]ionarea ESP.
CDS trebuie s` se manifeste ca expert \n dirijarea [i concentrarea eforturilor \ntregii echipe spre a oferi copilului cu CES [anse, oportunit`]i [i strategii eficiente de \nv`]are [i socializare. El informeaz`, mediaz`, consiliaz`, evalueaz`, pred`, adapteaz` programe [i metode, coopereaz` cu speciali[tii [i p`rin]ii, este „avocatul“ intereselor copilului.
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Important este \ns` ca presta]ia sa s` nu fie resim]it` de colaboratori ca fiind a
unui [ef sau ca o form` de monitorizare a activit`]ilor lor.
Gândirea pozitiv`, abilit`]ile de comunicare [i mediere, flexibilitatea [i profesionalismul vor face ca demersurile CDS s` fie acceptate, sus]inute [i implementate.
La un prim nivel al colabor`rii, acela cu CD, CDS este responsabil de crearea unui
climat favorabil educa]iei incluzive, de schimbare a mentalit`]ilor cu privire le copiii cu
CES [i de informarea/formarea CD pentru a opera cu conceptele specifice educa]iei
integrate.
Alte aspecte ]in de rolul CDS \n rela]ia sa cu clasa integratoare. Modalitatea \n care
acesta prezint` un copil cu CES nou venit \n clas`, modul \n care mediaz` conflictele
\ntre elevi, \n care explic` elevilor din [coala public` c` elevul X are sarcini mai u[oare
dar este tot un copil cu drepturi egale cu ei [i c` multe activit`]i le pot face \mpreun`,
constituie strategii ale CDS care \n timp determin` schimbarea mentalit`]ilor copiilor
dar [i a p`rin]ilor lor cu privire la integrarea [i acceptarea elevilor cu CES \n clas`.
|n alt` ordine de idei, camera de resurse trebuie privit` nu numai ca o baz` de date
pentru profesori [i speciali[ti ci [i un mediu \n care se construiesc [i se dezvolt` rela]iile
cu familia, \n care p`rin]ii primesc [i ofer` informa]ii, sunt consilia]i [i responsabiliza]i
\n educa]ia copilului lor.
Nu \n ultimul rând, este extrem de important` colaborarea CDS cu echipa managerial` a [colii, dar [i cu comunitatea, cu ONG-urile care pot oferi sprijin informa]ional,
material sau financiar pentru derularea unor ac]iuni, proiecte, activit`]i extra[colare.
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PARTEA II-A

APLICA}II
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|n Marea Britanie, Guvernul a produs un „Cod de practic`“ \n care sunt definite
modalit`]ile prin care [colile obi[nuite pot s` satisfac` cerin]ele speciale ale copiilor.
Codul de practic` ofer` practicienilor instrumente pentru identificarea, evaluarea
copiilor cu CES , dar [i sugestii metodologice pentru \ntocmirea planurilor educa]ionale
individualizate [i pentru adaptarea curricular`:
- Evaluarea anual` de diagnostic
- Planul educa]ional individualizat (PEI)
- Adaptarea [i diferen]ierea curricular`
Evident c` acestea sunt instrumente, materiale de lucru care pot fi completate,
adaptate, \mbun`t`]ite \n raport cu realit`]ile [colii române[ti.

EVALUAREA ANUAL~ DE DIAGNOSTIC

Care este scopul evalu`rii anuale?
Cel pu]in o dat` pe an, p`rin]ii, elevul, autorit`]ile, [coala [i to]i ceilal]i profesioni[ti implica]i monitorizeaz` [i evalueaz` eficien]a m`surilor stabilite \n
urma diagnosticului.
Se pot realiza [i evalu`ri intermediare sau \nainte de termen dac`:
Exist` recomandare \n acest sens ca rezultat al evalu`rii anterioare;
{coala identific` un elev expus riscului lipsei de afec]iune sau excluderii;
Un elev are ni[te cerin]e despre care se [tie c` se schimb` foarte
repede;

aplica]ii

Este nevoie de o reconciliere \ntre p`rin]i [i speciali[ti \n cazul \n care
apar dezacorduri.
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|ntâlnirea de evaluare anual` de diagnostic trebuie s` ia \n considerare urm`toarele:
Opinia elevului;
Opinia p`rin]ilor;
Evolu]ia general` a elevului din ultimul an, \n special \n aria cerin]elor
educa]ionale speciale;
Progresul elevului \n ceea ce prive[te realizarea obiectivelor generale
stabilite prin diagnostic;
Succesul realizat de elev \n realizarea obiectivelor din planul educa]ional individual [i a obiectivelor stabilite \n urma diagnosticului;
Nivelul la care a ajuns din perspectiva curriculum-ului na]ional, inclusiv rezultatul ultimei etape de evaluare;
Nivelul actual al elevului din punct de vedere a deprinderilor de cititscris [i calcul matematic;
Comentarii referitoare la dificult`]ile \nc` existente, cu eviden]ierea bunelor practici;
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PREG~TIREA {I DESF~{URAREA EVALU~RILOR ANUALE DE
DIAGNOSTIC

Orice schimbare ap`rut` \n aria cerin]elor educa]ionale speciale ale
elevului;
Orice schimbare care prive[te necesitatea unor echipamente, sprijin,
materiale sau acces.
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Recomand`rile f`cute se consemneaz` dup` \ntreb`rile:
S-au schimbat cerin]ele educa]ionale ale elevului?
Mai este diagnosticul adecvat?
Este cazul ca diagnosticul s` fie modificat? Dac` da, de ce [i \n ce sens?
Este cazul ca autorit`]ile s` nu mai men]in` diagnosticul?
Mai are nevoie de sprijin pentru a putea realiza incluziunea copilului,
fie \ntr-o [coal` din comunitatea local` fie \ntr-o alt` [coal` obi[nuit`?
Este elevul pe deplin inclus \n comunitatea [colii? Dac` nu, cum se
poate realiza acest lucru?
De ce mai are nevoie elevul pentru ca incluziunea sa s` fie reu[it`?
Este nevoie de alte ac]iuni [i dac` da, cine le ini]iaz`?
Dac` elevul este \n prezent \ntr-o [coal` special` - este acesta preg`tit
pentru a fi inclus \ntr-o [coal` obi[nuit`?

aplica]ii

|n cazul \n care, \n cadrul acestei \ntâlniri sunt exprimate puncte de vedere [i
opinii divergente, acestea trebuie consemnate ca atare astfel \ncât autorit`]ile s` poate cunoa[te exact opiniile tuturor participan]ilor.
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1.

S` se asigure c` cel pu]in o dat` pe an p`rin]ii, elevul, autorit`]ile, [coala [i
to]i ceilal]i profesioni[ti implica]i monitorizeaz` [i evalueaz` eficien]a continu` [i rolul m`surilor stabilite prin diagnostic. Pentru copilul de vârst` [colar`, Codul de Practic` pentru Cerin]e educa]ionale speciale recomand` considerarea unor evalu`ri formale bianuale. Acestea pot fi incluse \n categoria
evalu`rilor intermediare.

Evalu`rile intermediare (\nainte de termenul de un an)
2.

3.

Codul de practic` pentru CES recomand` realizarea unor evalu`ri intermediare sau \nainte de termen \n cazurile \n care [coala identific` un elev care se
afl` \n situa]ia de a fi exclus. Procedând \n acest fel, este posibil s` se ]in` seama de cerin]ele \n schimbare ale copilului, s` se recomande modificarea diagnosticului - ca alternativ` la excluderea elevului.
Evalu`rile intermediare [i \nainte de termen se pot face [i dac` exist` o recomandare \n acest sens \n raportul evalu`rii din anul anterior. Evalu`rile
intermediare sunt necesare \n cazul \n care se [tie c` cerin]ele elevului se
schimb` foarte repede. De asemenea, aceste evalu`ri intermediare confer`
p`rin]ilor [i profesioni[tilor certitudinea c`, \n cazul \n care la \ntâlnirea de
evaluare anual` au ap`rut diferen]e de opinie \n ceea ce prive[te modul de
ac]iune, acest mod de ac]iune se va schimba \ntr-o perioad` mai mic` de un
an.

Organizarea evalu`rilor anuale de diagnostic
4. {coala are obliga]ia s` invite:
- p`rin]ii copilului/elevului, sau - dac` copilul face obiectul ocrotirii unor servicii
sociale - asistentul social care se ocup` de copil sau persoana \n \ngrijirea c`rei
se afl` acesta, sau p`rin]ii adoptivi, dup` caz;
- un profesor/diriginte/\nv`]`tor - care lucreaz` mai mult cu copilul, coordonatorul pentru cerin]e speciale sau alt` persoan` care r`spunde de educa]ia copilului, alegerea cea mai potrivit` fiind l`sat` la decizia [colii.
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Care este scopul evalu`rii anuale de diagnostic?

|n func]ie de cerin]ele elevului [i de circumstan]ele particulare \n care se face evaluarea anual` de diagnostic, la aceasta particip`:
- elevul;
- un psiholog;
- reprezentan]i ai serviciilor medicale;
- reprezentan]i ai serviciilor sociale;
- un reprezentant al [colii care prime[te copilul - \n cazul unui transfer al elevului
la alt` [coal`;
- al]i profesioni[ti/speciali[ti implica]i direct.
Colectarea [i organizarea informa]iilor/datelor
5.
6.

Directorul are obliga]ia de a-i ajuta pe p`rin]i, dac` e necesar, s`-[i formuleze
opiniile/punctele de vedere.
Ori de câte ori este posibil se va solicita opina copilului/tân`rului. {coala are
obliga]ia de a oferi elevului oportunit`]i de consemnare a propriilor p`reri/
puncte de vedere, fie prin completarea unui simplu chestionar, fie sub forma
unei exprim`ri libere \n scris sau prin discu]ii, cu ajutorul unui profesor. Exist`
situa]ii când este foarte util ca elevului s` i se dea posibilitatea s` se exprime
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7.

8.

9.

verbal, ceea ce spune s` fie notat [i consemnat \ntr-un document separat de
c`tre [coal` sau s` fie introdus \n rapoartele \ntocmite de diriginte/\nv`]`tor,
coordonatorul pentru cerin]e speciale sau psiholog.
Toate aceste opinii [i rapoarte, puse \n ordine [i prezentate \n \ntâlnirea
anual` de evaluare trebuie s` ofere o imagine complet` a progresului elevului
pe parcursul unui an, \n special \n ceea ce prive[te realizarea obiectivelor
specificate prin diagnostic, impactul unor m`suri speciale, inclusiv gradul de
adecvare a echipamentului asigurat [i eviden]ierea oric`rei alte nevoi educa]ionale speciale ap`rute pe parcursul respectivului an. Rapoartele men]ionate
vor acorda o aten]ie special` cerin]elor educa]ionale speciale men]ionate \n
diagnostic, precum [i obiectivelor [i strategiilor din planul educa]ional individual.
Dac` cerin]ele unui elev s-au modificat semnificativ pe parcurs, [i ca urmare
\ntâlnirea de evaluare ajunge la concluzia c` sunt necesare ni[te schimb`ri
radicale \n ceea ce prive[te locul sau m`surile necesare, atunci se va solicita
p`rerea/recomand`ri din parte speciali[tilor implica]i. P`rerea/recomand`rile
acestora nu numai c` ajut` autorit`]ile educa]ionale s` ia o decizie adecvat`,
ci sunt foarte utile [i pentru reformularea/schi]area unui diagnostic precis [i
pertinent. Din aceast` cauz`, prezen]a la \ntâlnire a reprezentan]ilor autorit`]ilor educa]ionale este foarte important`.
{coala mai poate contribui la documenta]ia necesar` \ntâlnirii de evaluare cu
profilul elevului \n ceea ce prive[te realiz`rile acestuia \n aria deprinderilor de
citire, socotit [i sociale, precum [i cu un rezumat referitor la realiz`rile sale \n
aria curricular`, inclusiv curriculum-ul na]ional. |n cazul \n care diagnosticul
implic` modific`ri sau elemente din curriculum-ul na]ional care nu sunt
aplicabile elevului \n cauz`, [coala trebuie s` indice ce anume aranjamente
speciale s-au f`cut pentru elevul respectiv.

aplica]ii

Desf`[urarea \ntâlnirilor de evaluare anual` de diagnostic
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10. {colile vor face tot ce le st` \n putin]` pentru a crea un mediu pozitiv [i de a
respecta o anume ordine \n desf`[urare \ntâlnirii, pentru ca p`rin]ii [i profesioni[tii s` [tie ce anume urmeaz`. Mai jos este prezentat un model de desf`[urare:
Prezent`rile: persoana care prezideaz` \ntâlnirea ureaz` bun venit tuturor [i
prezint` participan]ii, explic` scopul \ntâlnirii [i are grij` ca cei care fac prezent`ri s` explice foarte clar \n ce mod s-a lucrat cu copilul astfel \ncât p`rin]ii
s` \n]eleag` foarte bine rolul [i responsabilit`]ile pe care aceste persoane leau avut \n ceea ce prive[te copilul lor [i procesul de evaluare a diagnosticului.
Directorul/coordonatorul CES \i informeaz` pe p`rin]i cu privire la alte persoane invitate dar care nu au putut s` participe.
Confirmarea rapoartelor primite [i citite: persoana care prezideaz` \ntâlnirea
verific` dac` to]i cei prezen]i au primit [i citit rapoartele, ceea ce pentru p`rin]i
\nseamn` certitudinea c` toat` lumea este \n cuno[tin]` de cauz`. Se vor
eviden]ia \ns` orice divergen]e de p`reri existente \n rapoartele prezentate.
Analiza progresului: se discut` despre progresul pe care l-a \nregistrat copilul
de la data stabilirii diagnosticului sau de la ultima \ntâlnire de analiz`. Se vor
pune la dispozi]ie copii dup` diagnostic pentru a putea fi consultate. Dac`
elevul este prezent, acesta va fi \ncurajat s` spun` ce crede despre propriul
s`u progres [i s` descrie cum se simte. Tonul [i atmosfera \ntâlnirii trebuie s`
fie de a[a natur` \ncât copilul s` se simt` \n siguran]`. Este important ca
[coala s` preg`teasc` dinainte elevul pentru aceast` \ntâlnire, explicându-i
cum se va desf`[ura \ntâlnirea.

12. Recomand`ri
Recomand`rile f`cute se consemneaz` cu justificarea/motiva]ia aferent`:
- Mai este diagnosticul adecvat?
- Este elevul pe deplin inclus \n comunitatea [colii? Iar dac` nu, cum se
poate realiza acest lucru?
- Dac` elevul este \n prezent \ntr-o [coal` special` - este acesta preg`tit
pentru a fi inclus \ntr-o [coal` obi[nuit`?
- Dac` elevul este \n prezent \ntr-o [coal` obi[nuit` - nu este mai potrivit s`
fie transferat \ntr-o [coal` special`?
- Mai este diagnosticul necesar pentru a putea realiza incluziunea copilului,
fie \ntr-o [coal` din comunitatea local`, fie \ntr-o alt` [coal` obi[nuit`?
- De ce mai are nevoie elevul pentru ca incluziunea sa s` fie o reu[it`?
- Mai sunt necesare [i alte ac]iuni? Dac` da, cine trebuie s` ac]ioneze?
- S-au schimbat cerin]ele elevului?
- Este cazul ca autorit`]ile s` nu mai men]in` diagnosticul?
- Este cazul ca diagnosticul s` fie modificat? Dac` da, de ce [i \n ce sens?
- Mai exist` [i alte recomand`ri semnificative?
|n cazul \n care \n cadrul acestei \ntâlniri sunt exprimate puncte de vedere [i opinii
diferite, acestea trebuie consemnate ca atare astfel \ncât autorit`]ile s` poat` cunoa[te
exact opiniile/punctele de vedere ale tuturor participan]ilor.
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11. Prin prisma celor eviden]iate din rapoarte, se vor considera urm`toarele:
- opinia elevului;
- opinia p`rin]ilor;
- progresul general al elevului din ultimul an, \n special \n aria fiec`rei
cerin]e educa]ionale speciale;
- progresul elevului \n ceea ce prive[te realizarea obiectivelor generale stabilite prin diagnostic;
- succesul realizat de elev \n realizarea obiectivelor din planul educa]ional
individual [i a obiectivelor stabilite prin diagnostic;
- nivelul la care a ajuns din perspectiva curriculum-ului na]ional, inclusiv
rezultatul ultimei etape de evaluare;
- nivelul de realizare actual al elevului din punct de vedere a deprinderilor
de citit [i socotit;
- comentarii referitoare la dificult`]ile \nc` existente, cu eviden]ierea strategiilor care dau rezultate;
- orice schimbare semnificativ` din situa]ia/mediul/via]a copilului;
- orice schimbare ap`rut` \n aria cerin]elor educa]ionale speciale ale elevului;
- orice schimbare care prive[te necesitatea unor echipamente, sprijin, materiale sau acces.

13. Planificarea pentru urm`toarele 12 luni. Se va conveni asupra unui obiectiv ce
urmeaz` a se realiza \n anul urm`tor pentru fiecare cerin]` educa]ional`
special` identificat` \n diagnostic sau la \ntâlnirea de evaluare. De asemenea,
se pune \n discu]ie primul plan educa]ional individual pentru anul urm`tor.
14. Alte probleme care apar pe parcursul desf`[ur`rii \ntâlnirii. Dac` se impune
adoptarea de noi ac]iuni, se va conveni ce [i cine r`spunde de respectivele
ac]iuni (se nume[te ac]iunea [i persoana). Dac` aceste ac]iuni presupun
abordarea unor organiza]ii/agen]ii externe cu care nu s-a mai colaborat pân`
atunci, leg`tura cu acestea o va face directorul [colii.
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SCHI}A DE BUNE PRACTICI |N |NTÂLNIRILE DE EVALUARE ANUAL~
(a copiilor cu CES) - Grupul de CDS din cursul de la Bu[teni, iunie
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MAMA

-

POZITIV
Sfaturi accesibile
Comunicarea cu [coala
Vizite la [coal`
Sprijin ca s` recunoasc` progresul
Valorizarea a[tept`rilor p`rin]ilor

NEGATIV
- F`r` amenin]`ri
- F`r` criticism
- F`r` intoleran]`

ELEVUL
POZITIV
- Este consultat \n absen]a mamei
- I se cer motive, cele recunoscute
ca valide
- St` \n apropierea celor pe care
\i cunoa[te
- Poate spune celorlal]i despre
lucruri pozitive
- Se spun lucruri care reduc
anxietatea

NEGATIV
- Adul]ii decid pentru el, mai ales
mama

aplica]ii

CADRELE DIDACTICE DE SPRIJIN
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POZITIV
- Este bine preg`tit
- Prezint` date, informa]ii pentru
al]ii din [coal`
- Particip` la elaborarea unor
recomand`ri
- Vorbe[te p`rin]ilor
- Explorarea implica]iilor
- Planificarea interven]iilor - pa[i mici
- Ajut` la stabilirea persoanelor
care vor fi invitate la \ntâlnire
- Face sugestii despre modul \n care
se realizeaz` [edin]a (\ntâlnirea)

NEGATIV
- Mai buna redare/povestire
(comunicare)

POZITIV
Poate trage concluzii
Cunoa[te copilul
Poate ad`uga la recomand`ri
Este preg`tit s` negocieze, pe
baza unor metode de rezolvare a
coflictelor
- Supervizeaz` activit`]ile membrilor
-

NEGATIV
- Mai mult` flexibilitate
- Deciziile s` se bazeze [i pe
competen]e \n educa]ia special`

PROFESORUL CLASEI
POZITIV
- S`-i fie valorizate opiniile proprii
- S` aib` ocazia s` vorbeasc` despre
ceea ce face [i despre cum
r`spunde copilul
- S` se preg`teasc` pentru \ntâlnire
(cu informa]ii despre copil)
- S` se men]ioneze calit`]ile, s` se
construiasc` pe acestea
- S` \mp`rt`[easc` mamei despre
calit`]i

NEGATIV
- S` nu fie blamat

GHID PENTRU CADRE DIDACTICE DE SPRIJIN (CDS)

DIRECTORUL
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PLANUL EDUCA}IONAL INDIVIDUAL (PEI)
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Ce este Planul Educa]ional Individual (PEI)?
PEI este un instrument de planificare, predare [i evaluare.
PEI trebuie s` stea la baza procesului de planificare a interven]iei pentru fiecare copil cu cerin]e educa]ionale speciale.
Planurile educa]ionale individuale trebuie s` fie planuri de predare - \nv`]are
care s` specifice:
 „CE“ trebuie predat copiilor
 „CUM“ trebuie predat
 „CÂND“ sau la ce interval trebuie introduse cuno[tin]e particulare, elemente de \n]elegere [i deprinderi, prin activit`]i suplimentare sau diferen]iate fa]` de cele prev`zute pentru to]i copiii, printr-o program` diferen]iat`.
PEI reprezint` un document de planificare structurat` [i personalizat` a unor
obiective specifice de \nv`]are [i de adaptare a cerin]elor curriculare la nivelul de dezvoltare al copilului cu CES.
PEI este un document de lucru pentru \ntreg personalul didactic.

aplica]ii

PEI trebuie s` fie accesibil [i s` poat` fi \n]eles de to]i cei care lucreaz` cu
astfel de plan.
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PEI se utilizeaz` pentru a planifica:



Ac]iuni de interven]ie timpurie sau ac]iuni de interven]ie ulterioar`



Ac]iuni de interven]ie \n [coal` sau extra[colare



Ac]iuni de interven]ie pentru elevii declara]i ca fiind elevi cu cerin]e
educa]ionale speciale

Ce trebuie s` cuprind` un Plan Educa]ional Individual?
PEI trebuie s` se concentreze pe trei - patru obiective individuale principale
[i trebuie s` con]in` informa]ii despre:
- Set de obiective pe termen scurt urm`rite pentru sau de copil;
- Strategiile de predare utilizate;
- Asigurarea m`surilor func]ionale necesare;
- Termene de evaluare a planului individual;
- Criteriile de succes [i/sau de renun]are la plan
- Rezultate ob]inute (consemnate la termenele de evaluare a planului).
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Când se utilizeaz` Planul Educa]ional Individual (PEI)?
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|ntocmirea de planuri educa]ionale individuale
Indiferent de sistemele care exist` [i func]ioneaz` \n [coal` sau \n
institu]ie, procedurile de concepere [i evaluare a planurilor educa]ionale individuale trebuie s` fie opera]ionale/func]ionale [i realiste.
Orice obiectiv identificat \n planurile educa]ionale individuale trebuie
s` fie realizabil atât pentru elev, cât [i pentru profesor.

Ce este un Plan Educa]ional de Grup?
|n cazul \n care \n acela[i grup de copii, la aceea[i clas` sau la aceea[i
disciplin` de studiu exist` obiective comune [i, prin urmare, strategii
comune, atunci se poate \ntocmi un plan de \nv`]are pentru grup [i nu
neap`rat pentru fiecare elev \n parte.

Monitorizarea [i evaluarea PEI

aplica]ii

Ideal este ca orice PEI s` fie supus unei „revizuiri/evalu`ri permanente“, caz \n care nu se poate stabili un termen „fix“ sau o \ntâlnire formal` de evaluare. Cu toate acestea, pentru a vedea dac` un plan educa]ional individual conduce c`tre ni[te rezultate pozitive, este necesar
s` se fac` o evaluare a acestuia cel pu]in de dou` ori pe an.
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S` determine cre[terea nivelului de realizare a copiilor cu cerin]e educa]ionale speciale
S` fie v`zute ca documente de lucru
S` utilizeze un format simplu
S` ofere detalii suplimentare sau diferite de cele puse la dispozi]ie \n general pentru to]i elevii
S` ofere detalii despre obiectivele identificate ca fiind \n plus sau diferite de
cele identificate pentru to]i elevi
S` aib` un limbaj accesibil tuturor celor care lucreaz` cu ele
S` poat` fi \n]elese de to]i membrii personalului [i de c`tre p`rin]i
S` fie distribuite \ntregului personal didactic/nedidactic, dac` este necesar
S` promoveze o planificare eficient`
S`-i ajute pe elevi s`-[i evalueze propriile progrese
S` aib` ca rezultat o planificare [i o interven]ie adecvat` din partea personalului
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Planurile educa]ionale individuale trebuie:

S` aib` ca rezultat realizarea unor obiective de \nv`]are specificate clar
pentru elevii cu cerin]e educa]ionale speciale.
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Ce este un plan educa]ional individual?
1.
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PEI este un instrument de planificare, predare [i evaluare. Acesta trebuie s`
stea la baza oric`rui proces de planificare a interven]iei pentru fiecare copil cu
cerin]e educa]ionale speciale.
Planurile educa]ionale individuale trebuie s` fie planuri de predare-\nv`]are \n
care s` se specifice „CE“, „CUM“ [i „CÂND“. Ele trebuie sa includ` cuno[tin]e particulare, elemente de \n]elegere [i deprinderi formate prin activit`]i
suplimentare sau diferen]iate \ntr-o program` diferit` fa]` de cea prev`zut`
pentru to]i copiii.
PEI reprezint` un document de planificare structurat` a unor pa[i diferen]ia]i
[i a unor cerin]e curriculare care \l pot ajuta pe elev s` realizeze obiectivele
identificate. Este un document de lucru pentru tot personalul didactic1.
PEI trebuie s` fie accesibil [i s` poat` fi \n]eles de toate persoanele implicate.
Ori de câte ori este posibil, acest plan trebuie discutat \mpreun` cu p`rin]ii [i
elevii, \n func]ie de cerin]ele elevului [i de anumite condi]ii speciale. Eficien]a
unui astfel de plan este maxim` \n condi]ii de implicare maxim` a elevului \n
cadrul \ntregului proces.

aplica]ii

Când se utilizeaz` un plan educa]ional individual?

1

2.

Planurile educa]ionale individuale se utilizeaz` pentru a stabili interven]iile
necesare pentru fiecare elev \n parte, interven]ii realizate prin Ac]iuni de interven]ie timpurie sau ac]iuni de interven]ie ulterioar`, Ac]iuni de interven]ie \n
[coal` sau extra[colare [i Ac]iuni pentru elevii diagnostica]i ca fiind elevi cu
cerin]e educa]ionale speciale. Planul trebuie s` consemneze numai obiectivele principale pe termen scurt [i strategiile care sunt diferite de sau \n plus
fa]` de cele care exist` pentru restul grupului sau clasei. Obiectivele stabilite
prin PEI trebuie s` aib` termene precise care s` ]in` seama de nevoile identificate.

3.

|n cazul \n care un copil este diagnosticat ca având cerin]e educa]ionale
speciale, atunci stabilirea obiectivelor pe termen scurt [i a strategiilor de
realizare a acestora trebuie corelate cu obiectivele generale [i cu elementele
eviden]iate \n diagnostic. |n majoritatea cazurilor, strategiile de realizare a
acestor obiective sunt stabilite printr-un plan educa]ional individual. Ca ac]iune la nivel de [coal` sau extra[colar`, PEI trebuie s` consemneze numai
ceea ce este \n plus sau diferit de planul din curriculum-ul diferen]iat. Ca
urmare, vor exista copii cu cerin]e educa]ionale speciale, diagnostica]i sau nu
ca atare, care nu au nevoie de un plan educa]ional individual pentru c` cerin]ele lor sunt respectate [i realizate prin metode alternative. Cu toate acestea, obiectivele individuale, strategiile folosite pentru a atinge aceste obiective [i progresele realizate trebuie consemnate ca parte a unor eviden]e generale pentru to]i copii dintr-un grup.

4.

Planul educa]ional individual NU este [i NU SE VREA un duplicat al nici unui
alt plan care cuprinde proceduri de stabilire a unor obiective individuale, [i
nici a unui alt plan curricular urmat de copil \n alt` parte.

|n acest context prin personal didactic se \n]elege: practicieni care se ocup` de copil \n perioada timpurie, profesori,
profesori de sprijin, terapeu]i [i orice alte persoane calificate implicate \n punerea \n practic` a unui plan educa]ional
individual.
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Atunci când concep un plan educa]ional individual, profesorii trebuie s` [tie
foarte bine ce urm`resc (unul sau mai multe scopuri), precum [i cui se adreseaz` planul. Planurile educa]ionale individuale trebuie s` fie clare, precise,
s` aib` un limbaj accesibil (f`r` termeni de specialitate).

Ce trebuie s` cuprind` un PEI?
6.

Planurile educa]ionale individuale se concentreaz` pe:
- Trei-patru obiective individuale principale, identificate pentru a ajuta la
realizarea nevoilor individuale ale elevului [i a priorit`]ilor particulare ale
acestuia;
- Obiectivele trebuie s` aib` leg`tur` cu ariile cheie din comunicare, citire,
aritmetic`, precum [i cu aspecte legate de comportament sau de capacit`]ile/abilit`]ile fizice ale elevului;
- Setul de obiective [i strategiile utilizate trebuie s` se bazeze pe punctele
forte [i realiz`rile/succesele elevului.

7. PEI trebuie s` con]in` informa]ii despre:
-

Set de obiective pe termen scurt urm`rite pentru sau de copil;
Strategiile de predare utilizate;
Asigurarea m`surilor func]ionale necesare;
Termene de evaluare a planului individual;
Criteriile de succes [i/sau de renun]are la plan;
Rezultate ob]inute (consemnate la termenele de evaluare a planului).

8.

Nu se recomand` [i nu este adecvat` stabilirea de prea multe obiective \n
acela[i timp. Este normal ca elevului s` i se asigure predarea continu` a
\ntregii arii curriculare, dar obiectivele planului educa]ional individual trebuie
s` se limiteze la priorit`]ile convenite pentru momentul/etapa respectiv`.

9.

|n cazul \n care un elev identificat ca având cerin]e educa]ionale speciale este
expus riscului de lips` de afec]iune sau excludere, atunci planul educa]ional
individual trebuie s` con]in` strategiile adecvate de acoperire a acestor nevoi.
Nu se recomand` utilizarea unor programe sociale de sprijin pentru a \nlocui
r`spunsul gradat la nevoile educa]ionale speciale.

GHID PENTRU CADRE DIDACTICE DE SPRIJIN (CDS)

5.

10. Unele [coli pot opta pentru ad`ugarea unor obiective pe termen lung pe care
s` le includ` \ntr-un plan educa]ional individual. Un astfel de obiectiv pe termen lung poate fi util pentru identificarea rezultatelor [i progresului \nregistrat de elev, dar acesta trebuie corelat cu obiectivele ini]iale [i trebuie s`
asigure informa]ii pentru stabilirea obiectivelor ulterioare. Criteriile de succes
incluse \ntr-un PEI \nseamn` c` obiectivele stabilite au fost atinse [i c` trebuie
stabilite noi obiective, \n timp ce criteriile de renun]are \nseamn` nu numai c`
s-au realizat obiectivele propuse ci [i c` nu mai este nevoie de un plan educa]ional individual.
11. |n general, \ntr-un PEI profesorii trebuie s` includ` obiective SMART:
Specifice (specific)
M`surabile (measurable)
Realizabile (achievable)
Relevante (relevant)
(cu) Termene (time bound)
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Dar, exist` situa]ii \n care, pentru a realiza un progres, sunt mai adecvate
obiective mai pu]in m`surabile, dar mai u[or de evaluat/revizuit.
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12. De obicei, este de mare ajutor dac` orice obiectiv urm`rit este precedat de o
formulare ca: „pân` la sfâr[itul semestrului, Monica va fi capabil` s`...“
13. De[i nu face parte dintr-un PEI, profesorii trebuie s` ]in` seama [i de fi[a individual` sau de „profilul“ (caracterizarea) elevului care ofer` date de referin]`
sau datele de la care se porne[te \n evaluarea ini]ial`, precum [i informa]ii
despre cerin]ele particulare [i punctele forte ale elevului la momentul respectiv. Dac` [i unde este cazul, profilul (caracterizarea) trebuie s` con]in` [i
informa]ii despre cerin]ele elevului fa]` de strategiile generale pentru a-i
putea asigura acestuia accesul la curriculum [i \n programul obi[nuit al unei
zile de [coal`.
14. Informa]iile despre cerin]ele particulare ale unui elev \n ceea ce prive[te
accesul la curriculum trebuie transmise \ntregului personal. |n anumite cazuri
acestea pot constitui o anex` a planului educa]ional individual, de[i trebuie
s` se ]in` seama de confiden]ialitatea asupra anumitor aspecte.
15. Dac` elevul are cerin]e severe sau complexe, atunci \ntreg personalul trebuie
s` cunoasc` câteva dintre acestea. Este o problem` a [colii care, prin consultare cu p`rin]ii, profesioni[tii [i elevul, decide cum s` se consemneze [i s` se
disemineze strategii legate de activit`]i ca: \mbr`catul, hr`nirea [i mobilitatea
(deplasarea); dar, obiectivele \n aceste arii trebuie \nregistrate \n planul educa]ional individual al respectivului copil. Indiferent care dintre aceste obiective [i strategii sunt men]ionate \n PEI, acestea trebuie discutate cu p`rin]ii,
revizuite [i evaluate \n mod regulat [i abordat/dezb`tute la evaluarea anual`.
Natura interven]iei
16. Deseori se porne[te de la presupunerea c` interven]ia, strategiile sau sprijinul
preconizat men]ionate \n planul educa]ional individual („CUM“) se vor face
sub forma renun]`rii la personalul suplimentar pentru a se putea lucra \n
sistem de „unu - la - unu“ (un elev-un profesor). Cu toate acestea, acest mod
de lucru poate s` nu fie de ajutor elevului. O abordare mai adecvat` este
aceea de a-i oferi permanent elevului materiale de \nv`]are diferen]iate, diferite ori suplimentare sau echipament special ori de a-l introduce \ntr-un grup,
de a-i asigura sprijin individual sau al colegilor; sau ca adul]ii s` dedice timp
mai mult pentru a configura natura interven]iei planificate [i de a monitoriza
eficien]a acesteia.
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17. Indiferent de sistemele care exist` [i func]ioneaz` \n [coal` sau \n institu]ie,
procedurile de concepere [i evaluare a planurilor educa]ionale individuale
trebuie s` fie opera]ionale/func]ionale. PEI trebuie considerat \n contextul general de organizare a clasei/orei de curs pentru to]i elevii [i profesorii. Momentele/intervalele de timp pentru a acoperi planul educa]ional individual
trebuie s` fie realiste [i integrate \n planificarea general` a clasei [i a curriculum-ului. |n planul de predare, zilnic sau s`pt`mânal, a profesorului, se vor
men]iona perioadele de timp \n care acesta va lucra cu elevul respectiv sau \n
care elevul va lucra pentru anumite obiective din planul s`u individual.

19. |ntreg personalul [colii sau institu]iei, care are tangen]` cu elevul respectiv,
are obliga]ia de a cunoa[te obiectivele individuale [i strategiile planificate.
Acesta trebuie s` asigure un feedback c`tre coordonatorul pentru cerin]e educa]ionale speciale sau \nv`]`torul/profesorul clasei sau profesorului de o anumit` specialitate. |n m`sura maxim posibil`, PEI trebuie construit pe curriculum-ul pe care \l urmeaz` elevul \mpreun` cu colegii s`i [i s` se foloseasc` de
programe, activit`]i, materiale [i tehnici de evaluare existente [i disponibile
pentru to]i profesorii care lucreaz` cu elevul. De obicei, planul se implementeaz`, m`car par]ial, \n contextul unei clase obi[nuite. De aceea, rolul coordonatorului este de a asigura leg`tura dintre clas` [i profesorii clasei, curriculum, \nv`]`tori/profesori.
20. Coordonatorul (CDS) nu este singurul responsabil pentru conceperea [i
implementarea tuturor planurilor educa]ionale individuale din \ntreaga [coal`. |n func]ie de cerin]ele elevilor, de complexitatea [i dimensiunea [colii,
acest coordonator poate superviza organizarea procesului pentru to]i elevii cu
cerin]e educa]ionale speciale, oferind consultan]` [i sprijin colegilor, când [i
dac` este necesar.
21. Responsabilitatea de coordonare a planific`rii planurilor educa]ionale individuale, [i \n special stabilirea obiectivelor adecvate, poate reveni [colii sau
coordonatorului pentru cerin]ele educa]ionale speciale, sau ace[tia pot avea
rol de consultan]i, sprijinind colegii. Pe de alt` parte, definirea strategiilor [i
identificarea metodelor adecvate de acces la curriculum vor intra \n aria de
responsabilitate [i experien]` a \nv`]`torului sau a profesorilor fiec`rei discipline \n parte. Este [i motivul pentru care proiectarea planului educa]ional
individual [i ceea ce se \nregistreaz` se realizeaz` [i se pune de acord cu
\ntreg personalul, se avizeaz` [i se aprob` de conducerea [colii. Pentru ca
delegarea responsabilit`]ilor legate de PEI c`tre \nv`]`torul clasei sau profesorilor de specialitate s` fie eficient`, este necesar` respectarea unui program
ciclic [i regulat.
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18. Toate obiectivele din PEI trebuie s` fie realizabile atât pentru elev, cât [i
pentru profesor. Obiectivele vor fi \mp`r]ite \n pa[i mici astfel \ncât progresul
s` fie vizibil pentru elev, p`rin]i [i profesor. Pe m`sur` ce elevul cap`t` mai
mult` \ncredere \n sine, rata progresului cre[te astfel \ncât provoc`rile s` devin` din ce \n ce mai riguroase.

22. Coordonatorul pentru CES, al]i speciali[ti, profesorii de specialitate, speciali[ti din afar`, etc., separat sau prin colaborare unii cu ceilal]i, trebuie s` aib`
\n vedere [i o serie de abord`ri de predare deosebite [i echipament special
sau materiale didactice, inclusiv utilizarea tehnologiei informatice.
23. Coordonatorul CES [i conducerea [colii au obliga]ia de a asigura continuitatea planului educa]ional individual. |n cazul \n care un elev este mutat de la
o clas` la alta sau este transferat la o alt` [coal`, acesta va fi urmat de un
Protocol referitor la planul s`u individual, care va fi f`cut cunoscut [i pus la
dispozi]ia noilor profesori.
Speciali[ti externi
24. Speciali[tii externi pot oferi consultan]`, evalu`ri suplimentare sau de alt tip
sau pot fi implica]i direct \n activit`]ile de predare. Cerin]ele educa]ionale spe99
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ciale ale elevilor se pot reduce considerabil dac`, urmând sfatul speciali[tilor
externi \n probleme medicale, [coala se organizeaz` mai bine sau adopt` o
serie de aranjamente alternative. Dac` planul educa]ional individual este alc`tuit \mpreun` sau cu sprijinul unor speciali[ti externi, atunci strategiile adoptate trebuie implementate, cel pu]in \n parte, \n contextul normal al clasei de
elevi.
Planificarea curricular` la clas` pentru respecta obiectivele comune
25. |n cazul \n care exist` un grup de copii care au acelea[i cerin]e de \nv`]are,
pentru ace[tia se pot identifica ni[te obiective comune. Este posibil ca, \ntr-o
clas` de elevi, s` existe un grup - sau chiar toat` clasa - care s` aib` dificult`]i
similare [i obiective similare. |n astfel de cazuri, profesorul va folosi planificarea curricular` de la clas` ca pe un motor de realizare a respectivelor obiective. Planul pentru \ntreaga clas` se va concentra pe obiective de \nv`]are
precise pe care s` le poat` realiza to]i elevii grupului sau clasei, dar evaluarea,
m`sura \n care s-au realizat aceste obiective se va face individual. Aceast`
abordare poate fi util` \n contextul unei [coli obi[nuite, dar se poate aplica
mai bine \n contextul [colii speciale. |n astfel de situa]ii, planul educa]ional
individual nu este decât un duplicat al obiectivelor curriculare [i, deci, nu mai
este necesar. Cu toate acestea, \n situa]iile \n care unii elevi au cerin]e sensibil
diferite de restul grupului, se va utiliza un plan educa]ional individual pentru
a consemna [i a planifica caracteristicile care sunt suplimentare sau diferite
de curriculum-ul [i planul de lec]ie general (comun). |n acest caz, [colile au
obliga]ia de a asigura accesul p`rin]ilor la planul curricular [i obiectivele
comune ale clasei, precum [i la planurile educa]ionale individuale.
Monitorizarea [i evaluarea PEI
26. Ideal este ca orice PEI s` fie supus unei „revizuiri/evalu`ri permanente“, caz
\n care nu se poate stabili un termen „fix“ sau o \ntâlnire formal` de evaluare.
Cu toate acestea, pentru a vedea dac` un plan educa]ional individual conduce
c`tre ni[te rezultate pozitive, este necesar s` se fac` o evaluare a acestuia cel
pu]in de dou` ori pe an iar pentru copiii din institu]iile pre[colare sau pentru
cei cu cerin]e educa]ionale speciale, evaluarea se va face trimestrial sau chiar
mai des.

aplica]ii

27. Evaluarea PEI nu trebuie confundat` cu evaluarea anual` a diagnosticului
„copil cu cerin]e educa]ionale speciale“, de[i planul individual existent se
analizeaz` ca punct de pe agenda de lucru a \ntâlnirii anuale de evaluare. Procesul statutar anual de evaluare difer` de ceea ce profesorul revizuie[te/evalueaz` permanent \n/prin PEI.
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28. Frecven]a de evaluare a PEI, intervalele de evaluare, inclusiv discu]iile cu
p`rin]ii, trebuie s` se realizeze \ntotdeauna \n func]ie de natura cerin]elor
copilului [i de ceea ce se face pentru a veni \n \ntâmpinarea acestor cerin]e.
Este posibil ca unele obiective s` se realizeze mai repede decât altele, ceea ce
determin` schimb`ri progresive ale planului educa]ional individual.
29. Evaluarea succesului PEI se va face \n func]ie de natura strategiilor utilizate [i
de frecven]a interven]iei planificate. Dac` nu se realizeaz` obiectivele, atunci
profesorul trebuie s` ia \n considera]ie toate cauzele posibile - necesitatea de
a schimba strategia de predare sau resursele, sau chiar obiectivul. Poate fi

30. Evaluarea regulat` a PEI, precum [i evaluarea succesului acestuia, nu se va
face \n cadrul monitoriz`rii continue a progresului elevului. Profesorul trebuie
s` verifice dac` strategiile utilizate \ntr-o lec]ie \[i ating scopul [i s` se asigure
c` elevul \n]elege con]inutul oric`rei no]iuni noi introduse \n lec]ie, fie ca suplimentar` sau diferit`. Nu se va continua cu utilizarea unor strategii neadecvate sau care nu conduc la nici o reu[it` numai pentru c` nu s-a realizat evaluarea planului educa]ional individual.
31. La
-

evaluarea PEI profesorii trebuie s` aib` \n vedere:
progresul realizat de elev;
opinia p`rin]ilor;
opinia elevului;
eficien]a PEI;
orice aspect legat de acces care poate avea un impact asupra progresului
copilului;
- orice informa]ie [i recomandare recent`;
- ac]iuni viitoare, inclusiv schimbarea obiectivelor [i strategiilor, abordarea
unor aspecte particulare identificate [i dac` este sau nu nevoie de mai
multe informa]ii, consultan]` \n ceea ce prive[te elevul, precum [i modul
de ob]inere a informa]iilor [i consultan]ei necesare.

32. Dup` analiza progresului elevului, personalul implicat va stabili obiectivele
care trebuie realizate pân` la urm`toarea evaluare, pe cât posibil \mpreun` cu
p`rin]ii [i elevii.
33. Dac`, \n urma a dou` evalu`ri consecutive, progresul r`mâne constant [i mul]umitor, se poate decide m`rirea intervalului de evaluare. |n cazul \n care progresul realizat de elev continu` s` se men]in` la cote satisf`c`toare, se poate
trage concluzia c` elevul respectiv nu mai are nevoie de un ajutor special [i
c` cerin]ele sale speciale pot fi acum \ndeplinite prin curriculum-ul diferen]iat,
pe care-l urmeaz` to]i ceilal]i elevi. |nainte de a lua o decizie final`, este necesar ca p`rin]ii s` fie consulta]i.
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necesar ca obiectivul s` fie divizat \n etape mai mici sau s` se aleag` un
obiectiv alternativ din cadrul acelea[i arii de cerin]e, revenirea la obiectivul
ini]ial realizându-se mai târziu.

34. Pentru ca progresul unui elev s` fie considerat cu adev`rat adecvat, obiectivele deja atinse trebuie men]inute pentru \nc` o perioad` de timp astfel \ncât
elevul s` poat` continua exersarea abilit`]ilor formate [i dup` perioada
respectiv`. Profesorii vor adapta practica de la clas` [i \[i vor propune s` generalizeze deprinderile [i cuno[tin]ele acumulate, astfel \ncât elevul s` poat`
continua s` le foloseasc`. Exist` [i situa]ii \n care este foarte clar pentru toat`
lumea, profesori sau speciali[ti, c` elevul nu \nregistreaz` un progres adecvat
sau \n limite rezonabile.
35. Progresul adecvat poate fi definit \n mai multe feluri. De exemplu, progres
adecvat poate fi atunci când:
- dispare „ruptura“/diferen]a dintre elev [i colegii s`i;
- se previne adâncirea „rupturii“/diferen]ei dintre elev [i colegii s`i;
- elevul evolueaz` la fel cu colegii s`i, care au pornit de la acela[i nivel, dar
evolueaz` mai pu]in, comparativ cu majoritatea colegilor din grup/clas`;
- elevul r`mâne la sau dep`[e[te nivelul s`u de progres \nregistrat anterior;
101
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- elevul reu[e[te s` fac` fa]` la curriculum, \n \ntregime;
- elevul demonstreaz` o \mbun`t`]ire a deprinderilor de auto-servire, sociale sau personale;
- elevul demonstreaz` o \mbun`t`]ire comportamental`;
- este posibil ca elevul s` fac` fa]` unui examen;
- este posibil ca elevul s` poat` continua studiile, s` \nve]e o meserie [i/
sau s` se angajeze.

aplica]ii

CURICULUM-UL {I ELEVII CU CES |N {COLILE OBI{NUITE
Curriculum-ul (engl. curriculum-curriculae) - este un concept identic la prima
vedere cu cel de con]inut (al procesului de \nv`]`mânt) - ce [i cât se pred` ([i se \nva]`)
\n [coal`. Sensul este \ns` mai complex [i mai nuan]at. Se au \n vedere toate implica]iile, tot ceea ce are leg`tur` cu con]inutul predarii-\nv`]`rii, inclusiv ceea ce este neplanificat (dar se poate \ntâmpla \ntr-o lec]ie) neinten]ionat sau chiar ascuns. Obiectivele
predarii-\nv`]`rii [i chiar evaluarea sunt p`r]i componente ale curriculum-ului. Din
aceast` perspectiv` chiar [i modul \n care se \nva]` ceva poate deveni o component`
de curriculum. |n teoria curriculum-ului exist` trei nivele principale de descriere:
- curriculum formal, prescris (planuri, programe, manuale, etc.)
- curriculum realizat (ce se \nva]` efectiv de c`tre elevi)
- curriculum ascuns
Dac` \n leg`tur` cu primele dou` nivele lucrurile sunt destul de clare, privitor la
curriculum-ul ascuns - concept postmodernist adus \n educa]ie de sociologie, sunt diverse interpret`ri:
- inten]iile nedeclarate, ascunse ale profesorilor;
- cultura implicit` a [colii, ansamblul de norme care apar]in spa]iului informal al
[colii;
- curriculum noncognitiv sau instrumental (P`un E., Potolea I., 2002):
Accesul la curriculum este una dintre barierele majore ale educa]iei integrate
[i/sau incluzive a copiilor cu CES. |n literatura [i practica psihopedagogic` se utilizeaz`
de aceea concepte [i strategii prin care se \ncearc` dep`[irea acestei dificult`]i: adaptarea curricular`, diferen]ierea curricular`, instruirea diferen]iat`, instruirea multinivelar`
etc.
UNESCO (*) a dezvoltat un suport de instruire, cu scopul de a-i ajuta pe profesori
s` \n]eleag` [i s` utilizeze curriculum-ul diferen]iat \n clasele \n care lucreaz` [i \n alte
medii de \nv`]are.
Curriculum-ul diferen]iat este un mod de gândire, afirm` autorii materialului.
Este un mod de gândire despre:
- elevi, despre felul \n care ei \nva]` \n mod real \n [coli
- profesori [i elevi - modul \n care se pred` [i se \nva]` \n [coli
- realizarea unei instruiri [colare care s` r`spund` necesit`]ilor, abilit`]ilor [i intereselor elevilor
- cum fiecare dintre elevi va putea s` \nve]e cu succes abilit`]ile [i conceptele pe
care noi dorim s` le \nve]e
- via]a elevilor, ce \i intereseaz`, ce \i motiveaz` s` \nceap`, s` \ni]ieze ei \n[isi
procesul de \nv`]are.
Abordarea diferen]ierii curriculare \nseamn` reflec]ia asupra pred`rii [i \nv`]`rii \n
modalit`]i noi [i diferite, \n mod continuu [i flexibil. |n aceast` perspectiv` nu poate fi
vorba de un \nceput [i de un sfâr[it, de lucruri corecte sau incorecte, de re]ete sau de

* UNESCO Module on Curriculum Differentiation, document de lucru, septembrie 2002
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Planificarea, predarea [i evaluarea curriculum-ului pentru elevii cu CES (**)
|ntr-o [coal` incluziv`, curriculum-ul trebuie s` fie echilibrat, cu o deschidere larg`
[i cu obiectivele de:
- a oferi oportunit`]i pentru ca to]i elevii s` \nve]e [i s` aib` realiz`ri;
- a promova dezvoltarea spiritual`, moral`, social` [i cultural` a elevilor [i de a-i
preg`ti pe to]i elevii [colii pentru oportunit`]ile, responsabilit`]ile [i experien]ele
vie]ii.
|n stabilirea unui curriculum al [colii cu referire particular` pentru elevii cu CES,
ar trebui s` se ]in` seama de urm`toarele principii:
- cerin]ele tuturor elevilor, care devin priorit`]i pe m`sur` ce elevii se apropie de
via]a de adult, de exemplu, aspecte de educa]ie personal` [i social`, deprinderi de
baz` [i deprinderi de gândire
- cerin]ele unor anumite grupuri de elevi, de exemplu, dezvoltarea deprinderilor de
comunicare pentru elevii care au dificult`]i de exprimare (vorbire) [i ascultare
- cerin]ele particulare ale unor elevi, de exemplu kinetoterapie, logopedie sau programe speciale de educa]ie fizic`
Pentru elevii cu CES, curriculum-ul trebuie s` aib` ca obiective:
- s` permit` elevilor s` interac]ioneze [i s` comunice cu o larg` diversitate de persoane;
- s` permit` elevilor s`-[i exprime preferin]ele, s`-[i comunice nevoile, s` aleag`,
s` ia decizii [i s` aleag` acele op]iuni dup` care se conduc sau pe care le respect`
ceilal]i oameni;
- s` promoveze capacitatea de a-[i sus]ine singuri cauza sau de a se folosi de diversitatea sistemelor de sus]inere [i sprijin;
- s` preg`teasc` elevii pentru via]a de adult, asigurând cel mai mare grad de autonomie posibil [i s`-i sprijine \n a stabili rela]ii de respect reciproc [i dependen]`
unii fa]` de ceilal]i;
- s` duc` la cre[terea gradului de con[tientizare [i \n]elegere de c`tre elevi a mediului \n care tr`iesc [i a lumii \nconjur`toare;
- s` \ncurajeze elevii s` exploreze, s` fie curio[i (s` cerceteze) [i s` caute provoc`ri;
- s` le ofere o gam` larg` de experien]e de \nv`]are \n fiecare dintre etapele [colare,
potrivit vârstei.
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‘ingrediente’ infailibile. Este mai degrab` o filosofie lucrativ` despre cei care \nva]`,
despre predare [i despre \nv`]are. A aborda astfel lucrurile constituie o strategie eficient` de predare-\nv`]are, cu focalizare pe curriculum.

Stabilirea ariilor curriculare [i a priorit`]ilor de \nv`]are
Cerin]ele generale din Curriculum-ul Na]ional se aplic` cu referire special` [i la
copiii cu CES. |n principiu, ar trebui cuprins` toat` gama de discipline din Curriculumul Na]ional. Nu ar trebui s` lipseasc` elemente de curriculum privind educa]ia religioas`, educa]ia sexual` [i a rela]iilor, alte aspecte ale educa]iei personale, sociale [i de
s`n`tate, educa]ie [i orientare pentru carier`, aspecte curriculare care preg`tesc elevul
pentru via]a de adult, cu acces la cursuri complementare adecvate, pe m`sur` ce se
apropie de via]a de adult.
|n plus, tuturor elevilor cu CES trebuie s` li se asigure posibilit`]i de a achizi]iona,
dezvolta, practica, aplica [i extinde deprinderile dobândite, \n toate contextele prev`zute de curriculum. Aceste deprinderi trebuie s` fie relevante pentru via]` [i pentru a
continua s` \nve]e \n afara [colii [i dup` ce termin` [coala. Astfel de deprinderi cuprind:
- Deprinderi esen]iale de comunicare (inclusiv a [ti s` scrie [i s` citeasc`), de utilizare a numerelor, calculatorului (tehnologiei informatice), de a lucra cu al]ii, de a-[i
** Ghid general Planificarea, predarea [i evaluarea curriculum-ului pentru elevii cu dificult`]i de \nv`]are, Anglia, SENCO
Toolkit
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\mbun`t`]i propria \nv`]are [i performan]e [i \n rezolvarea de probleme.
- Deprinderi de gândire (inclusiv prelucrarea informa]iilor, ra]ionament, investiga]ie, gândire creatoare [i evaluare)
Dezvoltarea acestor deprinderi reprezint` o parte esen]ial` a oric`rui curriculum.
Oportunit`]ile [i exemplele de dezvoltare a acestor deprinderi esen]iale trebuie eviden]iate \n \ntreaga planificare curricular` [i la toate disciplinele cuprinse \n curriculum.
Asigurarea nevoilor personale prioritare ale elevului cu CES: locul pentru terapiile
specifice
Mul]i dintre ace[ti elevi au nevoi personale prioritare, care sunt centrale pentru
propria lor \nv`]are [i pentru calitatea vie]ii lor. Unii dintre elevi au cerin]e terapeutice
sau cerin]e de \ngrijire paramedicale. De aceea, prevederea lor \n curriculum este esen]ial`, legitim` [i justificat`, pentru acestea trebuind s` existe o planificare. Prin aceste
prevederi se l`rgesc posibilit`]ile care preg`tesc elevii pentru a putea \nv`]a \n mai
multe feluri, de exemplu prin:
- a sprijini identificarea [i evaluarea corect` a nevoilor individuale \n ceea ce
prive[te limbajul [i comunicarea;
- a-i a[eza pe elevi \n acele pozi]ii \n care ace[tia s` \nve]e eficient;
- a-i ajuta pe elevi s`-[i men]in` o pozi]ie adecvat`, tonusul muscular [i u[urin]a
\n mi[care [i a \ncuraja dezvoltarea, \mbun`t`]irea sau men]inerea deprinderilor de mobilitate independent`;
- a-i ajuta pe elevi s` se descurce când trebuie s` m`nânce sau s` bea;
- a promova relaxarea [i a-i ajuta pe elevi s` fac` fa]` stresului [i anxiet`]ii;
- a câ[tiga \ncrederea \n for]ele proprii;
- a asigura tratamente paleative pentru st`ri degenerative sau dureroase pentru
a asigura s`n`tatea [i starea de bine a elevilor;
- a promova autonomia [i independen]a elevilor prin utilizarea de dispozitive [i
echipamente de sprijin specializate;
- a dezvolta la elevi respectul de sine;
- a permite elevilor comportamente [i modalit`]i alternative de comunicare,
recunoscute [i \n]elese.
Unele dintre terapiile necesare, de exemplu, logopedia, terapia ocupa]ional` sau
kinetoterapia, sunt necesare pentru a men]ine condi]ia fizic` sau pentru a dezvolta \nv`]area de baz`, s`n`tatea sau nevoile emo]ionale. Natura [i m`sura sprijinului necesar
pentru fiecare elev \n parte, precum [i modul \n care acestea sunt asigurate, necesit` o
considerare serioas` [i atent`. Sunt elevii care au nevoie de ajutorul unui specialist \n
mod regulat [i continuu, \n timp ce pentru al]ii este suficient dac` [coala ofer` un program mai discret, sub \ndrumarea [i supervizarea unui specialist.
Terapeu]ii trebuie s` fie califica]i [i acredita]i profesional \n cazul \n care se desf`[oar` programe terapeutice, \n \ntregime sau par]ial, de c`tre non-terapeu]i, atunci
terapeu]ii profesioni[ti trebuie:
- s` ofere consultan]` [i cursuri de formare pentru personalul [colii, elevi [i familiile acestora cu privire la tehnicile [i abord`rile ce urmeaz` a fi utilizate;
- s` monitorizeze calitatea muncii [i s` ofere sprijin adecvat [i eficient;
- s` se asigure c` programele se desf`[oar` pe baza unor politici clar documentate.
Terapiile prin muzic`, desen, teatru sau mi[care pot juca un rol complementar \n
curriculum-ul necesar pentru anumi]i elevi [i trebuie planificate ca parte component` a
curriculum-ului integral. Aceste programe trebuie s` includ` ni[te obiective precise,
pentru a determina pe ce anume se va concentra terapia respectiv` pentru fiecare elev
\n parte.
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Planificarea curricular`
Pentru a veni \n \ntâmpinarea cerin]elor de \nv`]are ale elevilor cu CES, [colile pot
construi/dezvolta, peste punctele forte existente, punând accentul pe anumite p`r]i ale
curriculum-ului sau pe abord`ri distincte pentru elevii care se afl` \n etape de educa]ie
diferite. Pentru to]i elevii [colii, de toate vârstele, este esen]ial s` se considere modul
de echilibrare a curriculum-ului, adecvat pentru elevi care sunt \n aceea[i categorie de
vârst`.
Pentru a-[i organiza curriculum-ul ca num`r de ore [i componente, [colile se pot
folosi de o serie de strategii eficiente. Acestea cuprind:
- Acordarea unui num`r semnificativ de ore pentru acele p`r]i ale curriculumului care reprezint` priorit`]i pentru elevii [colii, de exemplu comunicare, dezvoltare fizic` sau EPSS (educa]ie personal`, social` [i de s`n`tate);
- Varia]ii ale frecven]ei anumitor p`r]i curriculare, de exemplu, [colile aloc` zilnic
câte o or` pentru ariile curriculare esen]iale, inclusiv ore de citire [i aritmetic`,
dar [i s`pt`mânal câte o or` pentru alte activit`]i importante [i câte o or` la
dou` s`pt`mâni pentru disciplinele obligatorii (de cultur` general`);
- Predarea unor discipline de cultur` general` \n blocuri alternative, de exemplu
istoria se va studia \ntr-un trimestru, iar geografia \n cel`lalt trimestru.
- Predarea unor p`r]i ale unei discipline \n profunzime \n timp ce alte p`r]i se trateaz` mai superficial, de exemplu, \n [coal`, \n etapa cheie 3 pentru elevii cu
cerin]e complexe se pune accentul pe istoria personal`, a familiei [i local`, prin
compararea [i eviden]ierea contrastelor dintre propria lor via]` [i via]a oamenilor din evul mediu.
- Accentuarea acelor programe de studiu care sunt esen]iale pentru cerin]ele/
nevoile elevilor [colii;
- Identificarea deprinderilor, ca de exemplu, cele ce se formeaz` prin muzic` [i
educa]ie fizic`, care implic` exersare teoretic` [i practic` regulat` [i frecvent`;
- Recunoa[terea faptului c` timpul elevului \n afara programului de la clas` are
o contribu]ie \n toate aspectele \nv`]`rii, care sunt foarte importante pentru
elevii cu dificult`]i de \nv`]are, de exemplu, planul [colii, consemnarea [i monitorizarea progresului elevului \n timpul pauzei de prânz ca parte a dezvolt`rii
deprinderilor personale ale elevului sau pentru a respecta cerin]ele de s`n`tate
ale acestuia;
- Integrarea p`r]ilor de dezvoltare personal` a elevului \n planurile de lec]ie ale
disciplinelor de studiu, de exemplu, la \nceputul [i sfâr[itul orei de educa]ie
fizic`, elevilor li se acord` un timp pentru a forma deprinderi de folosire a toaletei, de igien` personal` sau de \mbr`cat/dezbr`cat.
- Stabilirea de conexiuni tematice \ntre diferite discipline, de exemplu, [colile pot
crea o unitate de lucru despre transport, ceea ce implic` discipline ca [tiin]ele
reale, istorie, desen [i tehnologie (abordare interdisciplinar`).
- Asigurarea unor perioade de studiu intensiv \n unele arii, ca alternativ` la lec]iile din orarul curent al elevilor, de exemplu, [colile pot oferi experien]e foarte
bogate [i variate legate de alte limbi [i culturi, pe durata unei s`pt`mâni (op]ional).
Deciziile privind cuprinderea, echilibrul [i num`rul de ore alocate diferitelor componente curriculare \n fiecare etap` cheie, trebuie rev`zute [i revizuite permanent.
Deciziile sunt influen]ate de cerin]ele individuale ale elevilor, adaptate la cerin]ele
educa]ionale speciale, la rezultatele evalu`rii anuale [i la priorit`]ile identificate \n planurile educa]ionale individuale. Modific`rile trebuie monitorizate regulat [i ajustate
pentru a asigura realizarea dreptului fiec`rui elev de a beneficia permanent de un curriculum cuprinz`tor [i echilibrat.
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Planificarea pe termen scurt ajut` personalul s` grupeze elevii \n diverse moduri
care s` se potriveasc` cu diferitele obiective [i s` se asigure c`, \n timp, predarea se
poate face:
 la \ntreaga clas`
 la grupuri mai mari cu elevi din mai multe clase;
 \n seturi identice [i unitare;
 \n grupuri de elevi cu abilit`]i mixte (ca \ntr-un joc de puzzle);
 \n perechi
 \n spa]ii de predare de ‘unu la unu’ (elev [i profesor).
Planificarea pe termen scurt presupune decizii care privesc cele mai eficiente [i
adecvate metode de predare. Personalul este cel care decide dac` anumite cuno[tin]e,
deprinderi sau elemente de \n]elegere se predau unui singur elev sau unui grup de
elevi, folosind metode cât mai variate pentru a asigura oportunit`]i eficiente de \nv`]are
pentru to]i elevii, \n sensul \n care acest lucru este prev`zut \n prevederile de incluziune
din Curriculum-ul Na]ional. Ace[tia pot aplica o \ntreag` palet` de abord`ri ale pred`rii,
\ntre care:
- perspectivele mai largi, de exemplu, comportamentale [i interactive;
- tehnici particulare, de exemplu, indica]ii, modelare sau \ntreb`ri;
- moduri de lucru specifice activit`]ilor de la clas`, de exemplu, investiga]ia, explorarea, lucru \n grup sau jocul de rol.
Pentru alegerea celor mai specifice [i eficiente metode de predare, personalul \[i
va folosi capacitatea de selec]ie profesional`, prin a considera:
- aptitudinile, cerin]ele [i caracteristicile individuale sau ale grupului;
- componen]a grupurilor de elevi, de exemplu, vârsta [i num`rul;
- modul \n care elevii prefer` s` \nve]e, de exemplu, ascultare pasiv` \nainte de
o nou` experien]`;
- rezultatele urm`rite \n urma \nsu[irii unor experien]e [i activit`]i planificate, de
exemplu, realizarea de investiga]ii [tiin]ifice active;
- abordarea care, conform experien]ei, este \n m`sur` s`-i ajute cel mai bine s`
rela]ioneze [i s` comunice cu elevii.
Evaluarea progresului \n \nv`]are
O caracteristic` esen]ial` pentru orice sistem de evaluare sunt modalit`]ile de
identificare a punctelor de pornire de la care poate fi m`surat progresul. Corect efectuate, aceste evalu`ri implic` [i ofer` informa]ii p`rin]ilor, celor care au elevi \n \ngrijire
[i familiilor, unei diversit`]i de profesioni[ti [i elevilor \n[i[i. Printr-o astfel de evaluare
se pot acumula informa]ii care pot s` clarifice pentru elevi:
- nivelul existent de dezvoltare, cuno[tin]e, deprinderi [i \n]elegere;
- priorit`]ile de \nv`]are care pot fi abordate prin obiectivele Planului Educa]ional
Individual;
- felul \n care r`spund la anumite metode [i planuri de predare [i modul \n care
prefer` s` \nve]e;
- folosirea resurselor, inclusiv a personalului, situa]iilor, spa]iului [i materialelor;
- reac]iile individuale, inclusiv cele care indic` faptul c` se produce un progres,
fie c` este planificat [i urm`rit sau nea[teptat;
- interesele [i motiva]ia personal`;
- cerin]ele de sprijin pentru a avea acces la [i/sau a finaliza sarcini;
- cerin]ele terapeutice.
Pentru elevii cu cerin]e educa]ionale speciale, evaluarea este o parte dintr-un ciclu
continuu care ghideaz` procesul anual de revizuire [i care ofer` informa]ii \n favoarea
sprijinirii dezvolt`rii [i revizuirii permanente a obiectivelor din Planul Educa]ional Individual.
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Recunoa[terea progresului \n \nv`]are
Pentru orice elevi, inclusiv pentru cei cu CES, progresul \nseamn` schimbare [i
dezvoltare. Pentru cei mai mul]i din ace[ti elevi - realiz`rile pot fi prognozate [i planificate iar progresul poate fi demonstrat prin cre[terea nivelului de cuno[tin]e, deprinderi
[i \n]elegere. Unii elevi respect` acela[i tipar de dezvoltare ca [i colegii lor, dar nu neap`rat [i la aceea[i vârst` sau \n acela[i ritm. Progresul se poate realiza \n anumite arii
curriculare, dar nu [i \n altele. De asemenea, pentru al]i elevi progresul este foarte greu
de prognozat [i se poate demonstra numai \n anumite medii, cu anumite persoane [i
materiale.
Se poate recunoa[te progresul elevilor cu dificult`]i de \nv`]are când ace[tia:
- dezvolt` moduri de comunicare prin utilizarea unor modalit`]i concrete (limbajul corpului sau obiecte de referin]`);
- dezvolt` o serie de reac]ii/r`spunsuri la interac]iunile sociale prin trecerea de la
atitudinea defensiv`, prin manifestare de rezisten]` (fa]` de anumi]i elevi, r`spuns pozitiv) la toleran]`; [i de la cooperarea pasiv` la participarea activ` al`turi de al]i indivizi, \n grupuri sau \n circumstan]e sociale mai largi;
- dezvolt` o serie de reac]ii/r`spunsuri la ac]iuni, evenimente sau experien]e
chiar dac` progresul nu este foarte evident \n dobândirea de cuno[tin]e [i deprinderi;
- demonstreaz` aceea[i realizare \n mai multe ocazii [i \n condi]ii de schimbare
a circumstan]elor;
- demonstreaz` o cre[tere a nivelului de cuno[tin]e [i de \n]elegere a unei discipline;
- demonstreaz` abilitatea de a p`stra, perfec]iona, generaliza sau combina deprinderi \n timp [i \ntr-o diversitate de circumstan]e, situa]ii [i medii;
- evolueaz` de la dependen]a de rutine predictibile [i sigure la un grad mai mare
de autonomie indicat prin asumarea de riscuri sau \ncrederea \n sine;
- demonstreaz` o nevoie redus` de sprijin \n realizarea unor sarcini, de exemplu,
sprijin din partea altei persoane, prin tehnologii sau echipamente create special;
- dezvolt` o utilizare regulat` mai larg` a pozi]iilor sau mediilor de \nv`]are,
reducând necesitatea de a li se prezenta activit`]i \n manier` unitar` sau personalizat`;
- prezint` o reducere a frecven]ei de manifestare sau a severit`]ii unui comportament care inhib` \nv`]area prin manifestarea unui comportament adecvat;
- demonstreaz` o mai mare capacitate de a face fa]` unor situa]ii, de exemplu, la
frustrare sau e[ec, \n fa]a unor oportunit`]i sau situa]ii de \nv`]are noi sau provocatoare;
- decide dac` s` participe sau s` reac]ioneze.
Evaluarea \nv`]`rii [i documentele de eviden]`
Evaluarea eficient`, prin documente de \nregistrare a progresului [colar poate fi
sprijinit` prin:
- men]ionarea momentelor de observa]ie \ntr-o unitate de lucru/\nv`]are;
- observarea unor elevi-]int` [i consemnarea anumitor lec]ii, asigurându-se c` \n
timp se realizeaz` observarea tuturor elevilor, la toate disciplinele;
- atribuirea responsabilit`]ii observ`rii [i a \ntocmirii documentelor de eviden]`
pentru lec]iile specificate, anumitor membri ai personalului;
- implicarea elevilor \n evaluare [i \n \nregistrarea progresului.
Lucrând \n acest fel, \nseamn` c` evaluarea, documentele de eviden]` [i recunoa[terea progresului, precum [i realizarea devin parte integrant` a procesului de predare - \nv`]are pentru to]i elevii. Exist` elevi care sunt capabili s` monitorizeze [i s`
analizeze propriile puncte forte [i puncte slabe; al]ii pot indica preferin]ele din cadrul
unei activit`]i sau dintre mai multe activit`]i, fie singuri, fie cu ajutorul altor persoane.
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Monitorizarea, evaluarea [i revizuirea curriculum-ului [colar
Monitorizarea [i evaluarea sistematic` ajut` profesorii s` identifice clar priorit`]ile
curriculare [i s` ob]in` informa]iile necesare revizuirii. Procesul trebuie s` se realizeze
\n sensul producerii unei schimb`ri.
Motivele pentru care [colile monitorizeaz`, evalueaz` [i revizuiesc curriculum-ul
sunt diverse, de exemplu, pentru a se asigura c`:
- S-au realizat obiective curriculare propuse
- Curriculum-ul este echilibrat [i asigur` un ritm adecvat pentru \nv`]are
- Se analizeaz` rela]ia dintre politica [i practica curricular`
- Curriculum-ul permite realizarea obiectivelor individuale
- Sunt respectate ariile curriculare [i priorit`]ile de \nv`]are
- Cerin]ele individuale ale elevilor sunt recunoscute [i \ndeplinite integral
- Sunt respectate [i recunoscute contextele culturale ale elevilor din diferite grupuri etnice [i religioase
- Se acord` aten]ie dezvolt`rii spirituale, morale, sociale [i culturale a elevilor
- Se \ncorporeaz`, se pune \n practic` [i se aplic` \nv`]area anterioar` [i se asigur` condi]ii de continuitate [i progres.
Pentru a analiza eficien]a pred`rii, urm`toarele \ntreb`ri pot fi foarte utile:
- Care au fost scopurile [i rezultatele propuse ale \nv`]`rii prin programele
oferite? S-au realizat acestea?
- Care [i cum au fost utilizate metodele de m`surare a r`spunsurilor/reac]iilor [i
rezultatelor? - Au existat rezultate ale \nv`]`rii care nu au fost propuse ini]ial?
- Au asigurat oportunit`]ile de \nv`]are oferite calea c`tre progres?
- Au existat diferen]e dintre realiz`rile fetelor [i b`ie]ilor?
- Ce metode de predare s-au folosit? Cum s-au diferen]iat acestea \n func]ie de
fiecare elev \n parte?
- A \ncurajat punerea elevilor \n grupuri interac]iunea dintre membrii grupului?
- A ajutat [i \ncurajat folosirea personalului de sprijin pentru elevi \nv`]area independent`?
- Au fost resursele adecvate [i utile?
- A reu[it contextul fizic s` ajute?
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Comunicarea
Pentru elevii cu CES, formarea comunic`rii ca deprindere de baz` este fundamental` pentru participarea [i realiz`rile din toate ariile curriculare. Aceast` deprindere
cheie cuprinde:
- a r`spunde celorlal]i, de exemplu, prim mimic` sau gesturi
- a comunica cu ceilal]i, de exemplu, prin exprimarea nevoilor [i preferin]elor
- a interac]iona cu ceilal]i, de exemplu, prin a se privi reciproc sau a participa al`turi de ceilal]i
- a comunica eficient folosind modalit`]i preferate de comunicare cu diferite grupuri de persoane, de exemplu, comunicare ‘unu - la - unu’ cu un membru al
personalului, sau \ntr-un grup mic de elevi, sau \n cadrul unei activit`]i [colare;
- a comunica pentru o diversitate de scopuri, de exemplu, exprimarea sentimentelor, stabilirea [i p`strarea rela]iilor de prietenie, descrierea sau comentariile
- a comunica adecvat \n contexte diferite, de exemplu, \n clas`, la magazin, la
locul de munc`, acas`;
- a recunoa[te [i ob]ine informa]ii, de exemplu, fotografii, ilustra]ii, simboluri,
texte, re]ete culinare prezentate pe diverse obiecte;
- a \nregistra [i a-[i aminti informa]ia \n diverse moduri, de exemplu, prin/din fi[ele de auto-evaluare referitoare la managementul comportamentului

Deprinderi matematice
Formarea deprinderii de baz` de a folosi cifrele include \nv`]area deprinderilor
matematice/de calcul de baz` [i aplicarea lor \n situa]ii practice. Aceste deprinderi cuprind:
- a analiza [i manevra obiecte care \i ajut` pe elevi s` \n]eleag` [i s` aplice idea
de permanen]` a obiectului;
- a recunoa[te, anticipa [i interpreta tiparele [i activit`]ile rutiniere, de exemplu,
succesiunea activit`]ilor pe parcursul unei zile, imitarea b`t`ii de tob`, r`spuns/
reac]ie la „opre[te/porne[te“ la repeti]iile de teatru sau educa]ie fizic`;
- a pune \n perechi, sorta, grupa, compara [i clasifica activit`]ile, de exemplu,
alegerea banilor pentru a pl`ti la cas` un articol cump`rat;
- a colecta, \nregistra, interpreta [i prezenta date/informa]ii, de exemplu, a m`sura cu cât cre[te o floare a soarelui sau realizarea de sondaje pe tipuri de locuin]e, culoare de ochi, planuri de a confec]iona o juc`rie sau de a alege ce s`
con]in` un sandvi[;
- a fi \n stare s` \n]eleag` utilizarea limbajului matematic pentru a rezolva probleme concrete, de exemplu, aranjarea scaunelor pentru o [edin]`, a pune masa,
a lua autobuzul cu num`rul corespunz`tor, a utiliza un mers al treburilor, autobuzelor, etc.
Deprinderi sociale (a lucra cu ceilal]i)
Formarea deprinderii de baz` de a lucra cu ceilal]i \nseamn`:
- a dezvolta deprinderi sociale de tipul: cunoa[tere [i toleran]` fa]` de ceilal]i,
empatie [i cunoa[tere a sentimentelor [i punctelor de vedere ale celorlal]i, a
a[tepta s`-i vin` rândul, a \mp`rt`[i (\mp`r]i), a stabili un echilibru dintre a asculta [i a r`spunde, a negocia [i a sprijini;
- a capta, men]ine [i direc]iona aten]ia celorlal]i, de exemplu, vocalizare sau cântat pentru a solicita s` se al`ture unei activit`]i de grup;
- asumarea [i acceptarea diverselor roluri, adecvate contextului \n care se afl`,
de exemplu, lider de grup, observator, raportor;
- a recunoa[te regulile [i conven]iile diferitelor grupuri, \n contexte formale sau
informale, \n func]ie de dimensiunea grupului, de exemplu, la petreceri, \n jocurile sportive de echip`, \n discu]iile de unu - la - unu, \n experien]a de lucru;
- a recunoa[te un scop comun, de exemplu, a lucra \mpreun` cu al]ii pentru a
pune \n scen` o pies` de teatru.
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- a folosi deprinderile de citire, pe m`sur` ce se dezvolt`, de exemplu, prin recunoa[terea siglelor, simbolurilor [i semnele care ofer` informa]ii din comunitate.

|mbun`t`]irea propriei \nv`]`ri [i performan]e
Formarea acestei deprinderi de baz` \i ajut` pe elevi:
- s` \n]eleag` de ce o sarcin` trebuie \ndeplinit` [i ce implic` realizarea ei, de
exemplu, activitatea f`cut` \mpreun` \n buc`t`rie de a pune unt, gem pe pâine,
a t`ia pâine, legume, etc. conduce la preg`tirea gust`rii;
- s` \n]eleag` ce \nseamn` finalizarea unei sarcini, de exemplu, respectarea unei
anumite succesiuni de simboluri este modul prin care se realizeaz` un anume
rezultat cerut la locul de munc`;
- s` comunice preferin]ele [i alegerile, de exemplu, \n ceea ce prive[te stilurile
de lucru sau ariile curriculare;
- s`-[i motiveze preferin]a individual`, de exemplu, \i place o anume disciplin`/
lec]ie pentru c` lucreaz` \mpreun` cu un grup de prieteni;
- s` recunoasc` realiz`rile personale, de exemplu, s` [tie c` a st`pâni mai bine
o arie curricular` \nseamn` mai multe satisfac]ii;
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- s` recunoasc` dificult`]ile pe care le \ntâmpin`, de exemplu, atunci când deschide o conserv`, atunci când vorbe[te cu adul]i pe care nu-i cunoa[te prea
bine, sau atunci când solicit` ajutor;
- s` identifice [i s` evalueze punctele forte [i puncte slabe, de exemplu, ‘Sunt
bun la...’, sau ‘am nevoie de ajutor la/pentru...’;
- s` \nve]e din gre[eli, de exemplu, s` \nve]e cum s` se foloseasc` de mimic`
pentru a spune unui membru al personalului \n ce ritm s` i se dea de mâncare.
- s` stabileasc` obiective, de exemplu, s` r`spund` la \ncuraj`ri [i s` \ntrebe ‘Ce
s` fac \n continuare?‘;
- s`-[i dezvolte aten]ia [i concentrarea, avansând de la control extern la automonitorizare [i abilitatea de a-[i muta aten]ia de la o sarcin` la alta.

aplica]ii

Rezolvarea de probleme
Formarea deprinderii de baz` de rezolvare de probleme este foarte strâns legat`
de deprinderile de gândire. Pentru ca elevii s` devin` independen]i, trebuie s` rezolve
probleme prin folosirea cuno[tin]elor, memoriei [i deprinderilor de gândire. Pentru ca
elevii cu CES s` dobândeasc` o gândire independent` [i mai eficient`, personalul poate
concepe moduri de implicare a acestora \n activit`]i de rezolvare de probleme care s`-i
motiveze, s`-i provoace [i s` le stimuleze aten]ia. La \nceput, rezolvarea de probleme
implic` \n]elegerea rela]iei cauz` - efect, de exemplu, s` dea la o parte un obiect pe care
nu-l doresc, s` dea la o parte pânza care ascunde juc`ria preferat`, s` se foloseasc` de
un adult pentru a ob]ine un obiect.
Formarea deprinderii de baz` de rezolvare de probleme include:
 percep]ia
- recunoa[terea oportunit`]ilor, de exemplu, a lua parte la \ncerc`rile unui grup
de a rezolva probleme
- recunoa[terea [i identificarea problemelor, de exemplu, c` nu poate ajunge la
o juc`rie preferat`, c` a pierdut autobuzul, c` st` \ntr-o pozi]ie incomod`.
 gândirea
- fragmentarea problemei \n componente mai mici, de exemplu, pentru a mânca
trebuie s` cumpere alimente, s` le g`teasc`, s` serveasc` masa [i s` fac` curat
dup` aceea
- ra]ionare prin prisma caracteristicilor relevante ale unei probleme, de exemplu,
ce s` fac` atunci când apa d` peste chiuvet`
- g`sirea de modalit`]i de rezolvare a problemei, de exemplu, s` discute cu alte
persoane despre solu]ii anterioare la probleme similare
 ac]iune
- s`-[i aminteasc` cum s` rezolve o problem`, de exemplu, s` foloseasc` strategii ca repeti]ia, vizualizarea sau scrierea de simboluri
 evaluarea
- s` evalueze cum a func]ionat un plan, de exemplu, evaluarea sincer`, obiectiv`
a valorii unei anumite contribu]ii dup` \ncercarea de a rezolva o problem`
- s` [tie când planurile [i strategiile existente trebuie schimbate, de exemplu, s`
se opreasc` cu planificarea [i s` discute cu al]i elevi \nainte de a ac]iona.
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Deprinderi de gândire
Gândirea combin` structurile [i procesele aferente percep]iei, memoriei, form`rii
de idei, limbajului [i utiliz`rii de simboluri - adic`, deprinderile cognitive de baz` care
accentueaz` abilitatea de a ra]iona, de a \nv`]a [i de a rezolva probleme. Atunci când
elevii \[i folosesc deprinderile de gândire ei de fapt se concentreaz` pe ‘a [ti cum’ s`
\nve]e, precum [i pe ‘a [ti ce’ s` \nve]e. Pentru elevii cu dificult`]i de \nv`]are, formarea
deprinderilor de gândire implic` [i a lucra asupra cunoa[terii senzoriale, percep]iei [i a
deprinderilor de gândire timpurie.

Pentru ca lumea din jur s` \nceap` s` aib` un sens, un elev trebuie s` perceap`,
s` participe [i s` asimileze informa]ii pe cale senzorial`. Pentru unii elevi cu CES, (cu
dizabilit`]i fizice [i/sau senzoriale) este foarte dificil s` selecteze, s` separe [i s` explice
informa]ia pe care o primesc. Pentru al]ii pot fi afectate reac]iile/r`spunsurile la, stocarea [i pierderea informa]iei.
La ace[ti elevi de multe ori modalit`]ile de a-[i aminti de [i de acces la informa]ie
[i utilizarea deprinderilor de gândire trebuie \nv`]ate \n mod explicit. A \nv`]a cum s`
gânde[ti nu este un lucru pe care cineva \l poate realiza singur. Gândirea are loc \ntr-un
context social [i este influen]at`, format` [i modelat` de cultura [i mediul \n care \nva]`
elevii.
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|n aceast` privin]`, succesul este determinat de trei procese combinate:
- de a recep]iona - respectiv, a ob]ine [i a organiza cuno[tin]ele primite prin
cunoa[tere senzorial` [i percep]ie pentru a confirma ‘ceea ce [tie’
- de a controla - gândire \ntr-o situa]ie [i ac]iuni cu sens, de exemplu, planificarea, luarea deciziilor [i evaluarea.
- de a ob]ine produsul/rezultatul - strategii de utilizare a cuno[tin]elor [i rezolv`rii de probleme care combin` ceea ‘ce fac’ cu ‘ceea ce [tiu’, de exemplu, s`-[i
aminteasc` [i s` gândeasc` despre [i s` genereze idei noi.
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|NTREB~RILE UNUI PRACTICIAN
ATRIBU}II {I COMPETEN}E ALE CDS
Acest tip nou de profesionist din \nv`]`mântul românesc pune o serie de \ntreb`ri
legate de rolul acestuia:
CINE poate deveni profesor de sprijin/itinerant?
- un pedagog, psiholog, psihopedagog;
- un profesor logoped din centrele logopedice inter[colare;
- un profesor de psihopedagogie special` din [coala special`
- un \nv`]`tor/profesor din [coala obi[nuit` care a efectuat un stagiu atestat de
preg`tire teoretic` [i practic` \n educa]ie special`.
CUM poate deveni un profesor oarecare din \nv`]`mânt profesor de sprijin/
itinerant?
- \n urma absolvirii unor cursuri speciale;
- \n urma parcurgerii unor forme de evaluare [i selec]ie;
- \n urma satisfacerii unui stagiu pe termen limitat.
CARE ESTE PREG~TIREA unui profesor de sprijin/itinerant?
- se selec]ioneaz` din rândul profesorilor din \nv`]`mântul special [i din centrele
logopedice inter[colare;
- urmeaz` un curs de preg`tire (atestat de preg`tire teoretic` [i practic` \n educa]ie special`).
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Dat` fiind complexitatea atribu]iilor sale, a contextelor [i situa]iilor \n care trebuie
s` le pun` \n lucru, CDS este un profesionist care are nevoie de cuno[tin]e temeinice de
specialitate, abilit`]i de observare, de analiz`, sintez` a situa]iilor didactice, de capacit`]i
[i strategii de rezolvare a problemelor, de aptitudini pentru rela]ii [i comunicare interuman` [i nu \n ultimul rând de voca]ie psihopedagogic`.

CUI SE ADRESEAZ~?
- tuturor copiilor, dar mai ales celor cu CES;
- tuturor p`rin]ilor, dar mai ales celor care au copii cu CES;
- tuturor cadrelor didactice care au copii care \ntâmpin`, la un moment dat, dificult`]i de \nv`]are, adaptare, dezvoltare etc.
CE FACE profesorul de sprijin/itinerant?
Ofer` sprijin tuturor partenerilor implica]i:
a. Copilului - cu CES
- realizeaz` evaluarea, diagnoza [i prognoza
asupra copilului cu CES;
- elaboreaz` programul de interven]ie personalizat` (PIP);
- \i asigur` sprijin la clas` [i \n afara ei \n situa]ii
concrete;
- obi[nuit
- consiliere \n direc]ia accept`rii [i integr`rii copiilor
cu CES;
- sprijin \n activitatea [colar` atunci când este nevoie.
b. Familiei - copilului
- informeaz` cu privire la particularit`]ile [i nevoile
copilului cu CES
- consiliaz` atunci când \ntâmpin` dificult`]i \n
acceptarea copilului cu CES sau \n educa]ia
propriului copil;
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- mediaz` rela]iile cu p`rin]ii copiilor cu CES.
- informeaz` [i \ndrum` cu privire la op]iunile vizând
propriul copil;
- consiliaz` membrii familiei atunci când \ntâmpin`
diverse probleme;
- face posibil` participarea familiei la realizarea
programului de interven]ie;
- sprijin` desf`[urarea activit`]ii educa]ionale \n
familie;
- ofer` posibilitatea familiei de a oferi copilului
accesul la terapii recuperatorii de specialitate, \n
[colile speciale.

c) Cadrelor didactice - sensibilizeaza conducerea [colii [i cadrele didactice fa]`
de problema integr`rii copiilor cu CES [i accept`rii lor
al`turi de ceilal]i;
- consiliaz` rela]iile cu p`rin]ii ambelor categorii de copii;
- colaboreaz` la realizarea adapt`rii curriculare \n func]ie
de dificult`]ile \ntâmpinate;
- ofer` sprijin \n activit`]ile directe din clas`;
- ofer` suport pentru elaborarea [i realizarea practic` a
unor materiale [i tehnici de \nv`]are care s` se adreseze
tuturor elevilor.
d) Comunit`]ii

- sensibilizeaz` autorit`]ile [colare fa]` de problemele
copiilor cu CES;
- implic` institu]ii diverse \n sprijinirea programelor de
integrare;
- promoveaz` ideea nondiscrimin`rii copiilor cu CES \n
comunitate.

UNDE \[i desf`[oar` activitatea?
- la una sau mai multe [coli publice;
- \n clas`, \mpreun` cu profesorul clasei;
- \n cabinete/centre de resurs`.

aptitudini [i
atitudini

CE INSTRUMENTE folose[te?
- teste psihologice (pentru diagnoz` [i prognoz`);
- teste pedagogice;
- programe [colare;
- programe de interven]ie personalizate (individualizate);
- c`r]i, pliante, bro[uri (pentru consilierea familiei [i a cadrelor didactice);
- materiale [i mijloace didactice adaptate (pentru interven]ie).
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CÂT TIMP dureaz` interven]ia sa?
Nu exist` delimit`ri de timp \n cadrul orarului zilei sau pe durata anului [colar aceasta variaz` \n func]ie de num`rul de copii, diversitatea [i complexitatea dificult`]ilor lor, cererea expres` a beneficiarilor.
Care este un posibil PROFIL PSIHOLOGIC al profesorului de sprijin/itinerant?
- aptitudini specifice;
- motiva]ia superioar` a activit`]ii;
- perseveren]a;

CE ESTE profesorul de sprijin/itinerant?
- psiholog - pentru a evalua, diagnostica [i formula un prognostic cu privire la
copil;
- psihopedagog - pentru a concepe [i elabora programul de interven]ie personalizat (individualizat);
- pedagog - pentru a realiza adaptarea curricular`;
- consilier - pentru a consilia copilul, familia [i [coala;
- practician \n sfera educa]iei - pentru a interveni \n realizarea programelor.
CU CINE COLABOREAZ~ profesorul de sprijin/itinerant \n elaborarea [i realizarea
programelor de interven]ie personalizate?
- cu copilul cu CES;
- cu familia copilului cu CES;
- cu profesorul clasei pe care o fecventeaz` copilul cu CES;
- cu consilierul psihopedagog al [colii;
- cu profesorii de terapii recuperatorii din [colile speciale sau centrele logopedice inter[colare;
- cu institu]ii din comunitate.
Cum vede MEdC ROLUL PROFESORULUI DE SPRIJIN/ITINERANT?
- acord` sprijin [i consiliere copiilor, p`rin]ilor, cadrelor didactice;
- elaboreaz` programe de interven]ie timpurie [i personalizat`;
- acord` consulta]ii \ntregului personal didactic din [coala obi[nuit` \n care sunt
\nscri[i copii integra]i;
- realizeaz` ac]iuni periodice de evaluare a progresului sau regresului copilului
]inut sub observa]ie;
- realizeaz` terapii specifice de compensare;
- utilizeaz`, recomand`, adapteaz` resursele naturale necesare integr`rii copilului;
- realizeaz` parteneriate pe mai multe niveluri:
*elev cu CES - elev cu CES;
*elev cu CES - elev obi[nuit;
*elev cu CES - cadru didactic;
*elev obi[nuit - cadru didactic;
*p`rinte cu copil cu CES - cadru didactic;
*p`rinte cu copil cu CES - p`rinte cu copil obi[nuit;
*[coala obi[nuit` - clasa integrat`;
*clasa integrat` -clasa obi[nuit`.
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- consecven]a \n realizarea programelor;
- abilit`]i de comunicare bine dezvoltate;
- spirit de observa]ie dezvoltat.

Cum v`d PROFESIONI{TII din domeniul educa]iei rolul profesorului de sprijin/
itinerant?

UN POSIBIL INVENTAR AL COMPETEN}ELOR CDS
1.

Identific` nevoile de sprijin \n clasele/clasa de elevi. Identificarea se face la solicitarea CD care resimte nevoia sprijinului sau din proprie ini]iativ`.

2.

Organizeaz` \ntâlniri preliminare de „tatonare“ cu grupul „tint`“ de copii cu
CES \n alt cadru decât clasa (eventual o camer` de resurse) \n scopul cunoa[115

terii personalit`]ii acestora [i a identific`rii cauzelor care determin` situa]ia de
impas educa]ional. Obiective: cunoa[terea factorilor nonintelectuali (stabilitatea emo]ional`, tulbur`ri afective, motiva]ie, voin]`, \ncredere \n sine, capacit`]i de automobilizare [i adaptare, conflicte [colare/familiare) implica]i \n e[ecul [colar/comportamental.
|n cadrul dialogului cu copiii se va adopta o atitudine \ncurajatoare, stimulativ`, valorizatoare, lipsit` de criticism, \n a[a fel \ncât CDS s` fie perceput ca
prieten, partener.

aptitudini [i
atitudini
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3.

Evalueaz` poten]ialul de \nv`]are al grupului de copiii, stabilind competen]ele
(punctele forte) [i dificult`]ile (punctele slabe) precum [i nivelul acestora \n
urm`toarele domenii:
a. nivelul percep]iei vizuale [i auditive;
b. limbajul oral: vocabular, articulare, tulbur`ri de pronun]ie, auz fonematic,
\n]elegere, codificare, decodificare, evocare;
c. grafie-lexie: conexiune grafem-fonem, analiz`/sintez` grafo-lexic`, copiere vizual motric`;
d. motricitate [i praxie: abilit`]i motrice, priza creionului, lateralitate;
e. orientare spa]io-temporal`;
f. memorie vizual`, auditiv`, verbal`, de scurt` durat`, de lucru;
g. aten]ie;
h. conduite operatorii;
i. abilit`]i simbolico-matematice: calcul, ra]ionament, asociere/disociere,
rezolvare de probleme;
j. nivelul inteligen]ei-(QI);
k. ritmul de lucru.

4.

Stabile[te obiectivele interven]iei/sprijinului [i pa[ii de realizare a comportamentelor a[teptate, consemnându-le \n instrumentele specifice.

5.

Solicit` sprijinul [i colaborarea speciali[tilor (psihologi, psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeu]i, medici, asisten]i sociali, etc.).

6.

Organizeaz` [i sus]ine ac]iuni de consiliere a CD cu privire la problematica
complex` a copiilor cu CES.

7.

Colaboreaz` [i se consult` cu \nv`]`torul/profesorul clasei oferind [i solicitând informa]ii cu privire la integrarea acestor copii \n clas`, rela]iile lor cu
colectivul clasei, depistarea cauzelor ce ]in de mediul extra[colar, medical,
rela]iile cu familia.

8.

Consiliaz` CD \n vederea evit`rii marginaliz`rii copiilor cu CES [i a adopt`rii
unei atitudini pedagogice pozitive, \ncurajatoare, de descoperire a nevoilor
lor, a hobby-urilor lor, care pot fi folosite \n dezvoltarea motiva]iei pentru
\nv`]are.

9.

Realizeaz` \ntâlniri de lucru cu p`rin]ii asigurându-i de confiden]ialitatea discu]iilor angajate:
- responsabilizeaz` familia \n actul recuper`rii/reabilit`rii
- ac]ioneaz` cu familia \n parteneriat oferind [i urm`rind realizarea unor
programe educa]ionale la domiciliu
- ac]ioneaz`, dac` este cazul, ca psihoterapeut al familiei pentru asanarea
conflictelor intrafamiliale.

11. Evalueaz` \n colaborare cu \nv`]`torul de sprijin [i \nv`]`torul clasei, programele curriculare [i realizeaz` adaptarea [i diferen]ierea curricular` \n func]ie
de ariile deficitare.
12. Elaboreaz` PEI (planul educa]ional individualizat) \n func]ie de competen]ele
copilului (ce poate face, ce-i place) [i de dificult`]ile sale (ce nu poate) [i stabile[te priorit`]ile de ac]iune pe secven]e de timp.
13. Evalueaz` [i readapteaz` PEI \n raport de evolu]ia copiilor.
14. Colaboreaz` cu \nv`]`torul/profesorul clasei integratoare stabilind \mpreun`
strategii [i modalit`]i de lucru adaptate pentru anumite capitole, teme, lec]ii
sensibilizându-i cu privire la necesitatea repet`rii [i reactualiz`rii materiei,
pentru anumi]i copii.
15. Propune modalit`]i de lucru individualizate, punctuale, pe anumite secven]e
de predare/\nv`]are (ex.: fi[e de lucru individualizate).
16. Desf`[oar` activit`]i de interven]ie recuperatorie care vizeaz` \nv`]area curricular` propriu-zis` \n alt context decât clasa (camera de resurse, cabinet etc.),
unde, de regul`, schimb` modalitatea de \nv`]are (ex.: folose[te alte tehnici
[i procedee de \nv`]are a opera]iilor logico-matematice decât la clas`).
17. Particip` la procesul de predare/\nv`]are ca asistent, observator, consultant,
factor catalizator pentru elevi.
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10. Stabile[te \n colaborare cu ceilal]i membri ai echipei PSP (planul de servicii
personalizat) \n care sunt implica]i profesioni[tii care realizeaz` recuperarea/
reabilitarea.

18. Pred` \n echip` cu \nv`]`torul/profesorul clasei anumite secven]e de \nv`]are.
19. Desf`[oar` activit`]i cu un grup de elevi sau individual propunând copiilor
secven]e de \nv`]are, sarcini pe care s` le poat` realiza cu succes, pentru a le
trezi interesul [i motiva]ia pentru \nv`]are, sentimentul de siguran]` [i \ncredere \n for]ele proprii.
20. Orienteaz` copiii spre alte servicii de specialitate din comunitate (ex.: NPI,
ORL, Oftalmologie, etc.).
Informa]iile prezentate \n acest subcapitol au fost desprinse din discu]iile [i materialele elaborate cu prilejul „Cursului de preg`tire pentru cadrele didactice de sprijin/
itinerante“ realizat \n Bucure[ti, \n perioada 27.01.- 01.02. 2001 cu profesori din \nv`]`mântul special din regiunea Muntenia [i din literatura de specialitate, din acest domeniu (\n limba român`).
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1. BUN CONSILIER
 Pentru p`rin]i
 Pentru copii/elevi
 Pentru cadrele didactice
 Pentru comunitatea local`
2. BUN COLABORATOR cu:
 Alte cadre didactice
 Copii/elevi
 Familia
 Speciali[ti/terapeu]i
 ONG-uri
 Comunitatea, etc.
3. MODERATOR AL ECHIPEI MULTIDISCIPLINARE
4. ALTE ABILIT~}I NECESARE
 Respect pentru to]i copiii (inclusiv pentru cei cu CES)
 Empatie
 Toleran]`
 Gândire pozitiv`
 Bun coordonator
 Mediator, negociator
 Spirit de ini]iativ`
 Creativitate
 Metode eficiente
 Perseveren]`
 Flexibilitate, adaptare la cerin]ele momentului
 Persuasiune
 Tact pedagogic
 Abilitatea de a aplana conflictele, disponibilitate
 Rezisten]` la frustr`ri/momente dificile
 Decizii clare, rapide
 Valorizator al colaboratorilor [i al opiniilor lor

aptitudini [i
atitudini
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-

 ale cadrelor didactice fa]` de copilul cu CES
acceptarea diversit`]ii
nondiscriminarea (toleran]a)
flexibilitatea
respectarea rela]iei de parteneriat
atitudine pozitiv`
empatie
responsabilitate

-

 ale elevilor din clasele integratoare [i ale p`rin]ilor acestora
acceptare, toleran]`
cooperare
implicare afectiv` [i material`
parteneriat

-

ale p`rin]ilor copiilor cu CES
atitudine pozitiv`, optimist` fa]` de [coal`
acceptarea deciziilor \n favoarea copiilor
implicarea \n rezolvarea nevoilor/cerin]elor educa]ionale
continuarea activit`]ilor \n familie

-

 ale membrilor echipei de lucru (multidisciplinare)
comunicare
cooperare, colaborare
negociere
supervizare
responsabilizare
eficientizare


-

ale comunit`]ii, fa]` de copilul cu CES
normalizare
[anse egale
non-discriminare
toleran]`

GHID PENTRU CADRE DIDACTICE DE SPRIJIN (CDS)
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|N LOC DE CONCLUZII
Din jurnalul unui CDS

JURNAL DE <INTEGRAT> IDEI
Motto: „Un cuvânt bine gândit
poate reeduca lumea“.
Constantin Noica
15 septembrie 2003
Lipse[te prima pagin` din Jurnal. Ce scrisesem acolo despre Integrarea Copiilor
cu CES? Ceva personal, probabil. Ideea era c` a[ putea face orice, dar nu este de-ajuns
un singur om, un singur copil, o singur` [coal`...
Fiecare om e o form` de \nc`p`]ânare, adic` o idee!
Câte idei, câte gesturi [i câte voci a ascultat Reninco România? Nenum`rate,
important este c` [tie s` asculte.

aptitudini [i
atitudini

Pagina antedat` 22-25 iunie 2003, Bu[teni.
Prima \ntâlnire cu oameni adev`ra]i ai {colii din toat` ]ara [i doi profesori de la
Universitatea din Birmingham. Oameni, idei, promovarea educa]iei incluzive \n
comunitate, modele de bune practici. Cine ar fi crezut c` noi suntem \n stare s` scriem
o carte? Peste un an [i trei \ntâlniri ne puteam deja numi Grupul de la Bu[teni.
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20 octombrie 2003
Serviciul de evaluare al Comisiei Jude]ene m` informeaz`, \n calitate de pastor al
Comisiei interne de evaluare continu` de num`rul elevilor integra]i [i de [colile generale unde sunt \nscri[i.
Primesc vizita unei m`mici care m` roag` s`-i evaluez fata. A primit certificat de
integrare [i dore[te s` [tie dac` va face fa]`. A avut [i anul trecut (2002-2003)
recomandare pentru integrare individual` \n [coala de mas`, nu a venit nici un profesor
de sprijin. |nv`]`toarea s-a ocupat \n mod deosebit de ea, [tia multe lucruri despre
integrare. Vorbesc cu feti]a; prima impresie: este foarte timid` [i tensionat` de prea
mul]i evaluatori de care are parte \n acest timp. Testul de inteligen]` \mi confirm` diagnosticul: este foarte aproape de intelectul de limit`.
Tat`l este foarte autoritar? Mama \mi r`spunde afirmativ. (Am v`zut [i \n testul
familiei lucruri interesante). Copacul din test este tremurat, pl`pând, are nevoie de sprijin, protec]ie. Nu este prea optimist` Daniela, tiza mea.
{i ce scorbur` imens`! Oare ce traum` a avut la 7 ani?
Scrie \ncet, aplecat` cu tot corpul peste foaie, omite litere, pe unele le confund`.
Cite[te aproape bine un text necunoscut; dup` un timp se bâlbâie, apoi tace
complet.
Nu mai vrea s` vorbeasc`. O \ncurajez. |mi zâmbe[te, dar prive[te tremur`toare
spre u[`. Dincolo este mama ei pe hol, [i este sigur` c` trage cu urechea.
Facem o pauz` [i trecem la proba de matematic`. Nu este prea \ncântat` de
exerci]ii cu trecere peste ordin, iar \nmul]irea este doar o tabl` ruginit`. Cred c` aici este
problema. Una dintre ele.

22 octombrie 2003
Colega mea, Mona m` invit` s` prezint la Comisia „psihologilor [i logopezilor“
Ghidul profesorului itinerant [i nout`]ile privind educa]ia integrat`. Sunt invita]i al`turi
de speciali[ti, \nv`]`tori cu experien]` care au primit ore suplinite [i sunt acum cadre
didactice de sprijin. Le-am multiplicat materiale [i le-am r`spuns la \ntreb`ri. Doresc s`
fac` lucrurile foarte bine. Sunt interesa]i mai ales de adaptarea programelor [colare.
Sunt cople[i]i de rolul important pe care [i-l asum`. Majoritatea au experien]` \n
domeniu, au lucrat \ntr-un proiect cu {coala nr.11, timp de doi ani. Se discut` aprins dar
sunt câteva voci care spun nu se poate, copiilor le este mai bine \n [coala special`
(reexpertiza forta]` din 2001, atunci mul]i copii propu[i pentru integrare s-au \ntors \n
{coala Special` nr.1 Buz`u).
|ntr-o [coal` a r`mas o feti]` f`r` profesor de sprijin. Este clasa a V-a [i are ca
diagnostic, deficien]` mintal` u[oar` [i deficien]e asociate, senzoriale.
M` aud spunând: A[ vrea s` m` duc eu, acolo dac` se poate!
Surpriz`: este Daniela, feti]a care venise la mine \n cabinet cu dou` zile mai devreme.
22 octombrie 2003
Sunt profesor de sprijin; mâine voi merge pentru prima dat`, la [coala Danielei.
23 octombrie 2003
Am emo]ii. Cred c` trebuie s` schimb ceva: nu poate s` fie \n clas`, o persoan`
stingher`, a[ezat` \n ultima banc`. Diriginta o mut` \n banca a doua, la rug`mintea
mea, dar este tot singur`. M` prezint [i le spun copiilor care este rostul meu \n clas`.
Se prezint` [i ei. Doamna R. \mi \nlesne[te demersurile [i m` las` pe mine s` „]in“
lec]ia de consiliere. Copiii ascult` povestea mea despre copacul singur care se usc` de
triste]e \ntr-un de[ert [i despre vindecarea lui miraculoas`, când Vântul vr`jitor l-a adus
\n mijlocul p`durii.
Am continuat parabola la tabl`, cu un joc, solicitându-i pe to]i. Din atitudinea lor
am dedus c` au prins tâlcul pove[tii: 16 copii din 18 doreau s` fie prieteni cu Danielacopacul singur. 7 pomi[ori: 3 fete [i 4 b`ie]i doreau s` creasc` \n aceea[i poieni]` cu
ml`di]a solitar`. Am convenit ca ei s` se a[eze pe rând cu Daniela \n banc` [i s` o ajute
la lec]ii.
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Mama dore[te s` afle „cum este“. A aflat multe despre \nv`]`mântul integrat
(lucreaz` ca \ngrijitoare \ntr-un centru de terapie) [i crede c` aceast` solu]ie este cea
mai bun` pentru Daniela. Este unul dintre numero[ii p`rin]i care v`d \n aceast` form`
de educa]ie, alternativa cea mai potrivit` pentru copii.
|i doresc s` aib` un profesor de sprijin care s` „lupte“ cu ideile preconcepute ale
profesorilor obi[nui]i s` \n]eleag` prin performan]` doar rezultat str`lucit [i lauri olimpici.
Acceptarea unui copil cu dizabilit`]i \n grupul clasei [i reu[ita [colar` a acestuia cu
ajutorul unui program individualizat NU ESTE OARE TOT O PERFORMAN}~?
|mi doresc s` mai v`d aceast` feti]` [i nu [tiu de ce...

4 noiembrie 2003
Lucrurile nu mai sunt a[a u[oare. Daniela era la fel de t`cut` [i de nesolicitat` la
activit`]i \n clas`, numai la educa]ie fizic`, participarea era satisf`c`toare.
C`tre, {coala General` nr.10 Buz`u
|n unitatea pe care o conduce]i, d-na Gresoiu Daniela, profesor titular pe catedra
de psihodiagnostic de la {coala Special` nr.1 Buz`u, va desf`[ura un num`r de 1 or`
pe s`pt`mân`, dup` un program pe care-l ve]i stabili de comun acord, \n func]ie de
posibilit`]ile [i nevoile copilului integrat, beneficiar al acestui demers.
Am cunoscut \ntr-un consiliu profesoral toate cadrele didactice [i managerul [colii.
Acum am o echip`.
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11 noiembrie 2003
Programe adaptate la limba român`, matematic`, istorie, discipline cu risc de
corigen]`.
Plan de obiective pentru o lun`, planuri personalizate pentru o s`pt`mân`.
Profesorii au devenit buni colaboratori. Daniela face progrese.
17 noiembrie 2003
Am participat la revizuirea materialului din Ghid ...Reninco \]i ofer` mai mult decât
Informa]ii, \]i d`ruie[te o Stare de Spirit.
18 noiembrie 2003
Timpul este insuficient. Este prea pu]in o or`. P`rintii sunt de acord s` mai facem
o or` \n plus: terapie cognitiv`, dezvoltarea capacit`]ii de comunicare, corectarea
disgrafiei. NU MEDITA}II.
25 niembrie 2003
Am descoperit c` aptitudinea pentru desen ne poate ajuta [i la matematic`.
|nv`]`m tabla \nmul]irii [i din rezultate contur`m desene bune de colorat acas`.
P`rin]ii sunt \ncânta]i (oare) pentru c` primesc [i ei teme (?!).
Decembrie 2003
Tezele ca ni[te ace de ghea]` pe o sticl` opac`. Daniela nu prime[te subiecte
adaptate [i r`mâne corigent` la român` [i istorie.
Mo[ Cr`ciun \i iube[te pe to]i copiii la fel.

aptitudini [i
atitudini

Ianuarie 2004
Am l`sat \n urm` un an. Daniela a venit la mine [i mi-a spus: \mi place mult când
veni]i la [coal`. Colegii m` plac mai mult acum.
Am scris \mpreun` o pagin` care respect` spa]iul \ntre cuvinte [i cuvintele f`r`
omisiuni de litere. Am avut grij` s` fie un fragment literar foarte atractiv. Are sim]ul
umorului [i reu[im s` scriem câteva glume. Ilustr`m bine\n]eles cu un desen creionat
de Daniela [i \ncerc`m s` reconstituim prin adunare [i \nmul]ire merele din text.
Entuziasmul ei m` binedispune pentru toat` ziua.
Oare asta ar fi o idee de integrare? S`-i imprimi elanului t`u didactistic o tent` de
umor? S` nu te temi de terapia prin râs, atât de fireasc` [i atât de gustat` de terapeu]ii
americani?
S` fii empatic [i s` redevii copil.
„Când nu mai suntem copii suntem aproape mor]i“ sculpta pe o fil` de jurnal,
Constantin Brancu[i.
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Martie 2004
Memoria. S` fie de vin` memoria?
Pe firul ei de p`ianjen stau grele [i gata s` cad` ecua]iile, popoarele migratoare,
rude descinzând din go]i, adjectivele cu gradele lor de compara]ie (doar enumerate),
frac]ii nesimplificate [i \ntregi nelua]i \n seam`, republica român` [i Povestea vorbei.
Tat`l: Am fost la medic, domni[oar` psiholog. Nu mai re]ine nimic! Nu mai cite[te
nimic!
Eu: |ncerca]i cu lecitin`, dar nu f`r` acordul medicului; poate e o astenie de
prim`var`!
Daniela: (tace [i zâmbe[te vinovat`).
Eu: (tac [i zâmbesc vinovat`).

Mai 2004
Lumea ca reprezenta]ie. Am \ncercat s` le ofer colegilor mei, speciali[tii din comisie o \ntâlnire-model de colaborare cu [coala general` care s` fie o bun` practic` pentru
\ntâlnirile viitoare. Au r`spuns invita]iei: D-l. Director al {colii Generale nr.10, d-l
profesor de matematic`, p`rin]ii Danielei, colegii mei din comisie [i Daniela.
P`rerile exprimate au condus la decizie: Daniela poate continua [coala \n aceast`
form`.
Dac` toate \ntâlnirile ar decurge \n maniera aceasta extraordinar`!
02-05 iunie 2004
Grupul de la Bu[teni. A[tept`ri. Dezbateri pline de idei. |mpliniri. Un Jurnal \ntreg.
15 iunie 2004
Mama Danielei mi-a telefonat. Cu vocea gâtuit` de emo]ie mi-a [optit c` este
foarte fericit`: Suntem \n clasa a VI-a !
Sufletul meu a zâmbit [i el.

IDEE f`r` SFÂR{IT
Poate integrarea nu \nseamn` doar con]inuturi, nu doar sfaturi, nu doar \nv`]`turi.
„St`ri de spirit, asta trebuie dat altora“.
|n fiecare trebuie s` existe o STARE DE SPIRIT [i o Metafor`.
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Aprilie 2004
Am fost la Comisia dirigin]ilor din {coala nr. 10 [i am supus dezbaterii modalit`]i
practice de interven]ie pentru copiii integra]i, con]inutul evalu`rii anuale de diagnostic
[i modul \n care fi[a de caracterizare psihopedagogic` folose[te C.I.E.C.-ului pentru
redactarea fi[elor privind traseul educa]ional [i expertiza psihologic`.
La ora de român`, Daniela s-a luptat cu dou` complemente de loc [i de timp. S-au
dovedit a fi directe [i f`ceau parte din programa adaptat`. A[ fi preferat s` fi fost
complimentat` pentru curajul de a ie[i la tabl`.

Este ideea unui jurnal dedicat unei feti]e care \ncearc` zâmbind, s` deseneze
Discul Solar cu toate RAZELE de aceea[i M~RIME.
La urma urmei, SOARELE ne \nc`lze[te pe to]i la fel, nu-i a[a?
Daniela Gresoiu - Buz`u
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ACCES – asistent de clas` pentru cerin]e speciale (\n Anglia)
CCD - Casa Corpului Didactic
CD – cadre didactice
CDS – cadru didactic de sprijin
CECIS – comisia de expertiz` complex` – \nv`]`mânt special
CES – cerin]e educative speciale
ISJ – inspectorat [colar jude]ean
EASNE – European Agency for Special Needs Education
ECS – educa]ia cerin]elor speciale
EPSS – educa]ie personal`, social` [i de s`n`tate (\n Anglia)
ESP – echipe de sprijin pentru profesori
GAPP – grupe de ajutor psihopedagogic (Fran]a)
MEdC – Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii
MEN – Ministerul Educa]iei Na]ionale
OMS – Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii
OMEdC – Ordinul Ministrului Educa]iei [i Cercet`rii
ONG – organiza]ie neguvernamental`
PIP – program de interven]ie personalizat
PEI – plan educa]ional individualizat (individual)
SENCO – Special Educational Needs Coordinator (Anglia)

glosar

RBC – reabilitare bazat` pe comunitate
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