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CUVÂNT ÎNAINTE
„... în virtutea faptului că definiția normalității
implică arbitrar și inutil, dar și pentru că modalitățile
de a se îndepărta de ea sunt atât de variate, nu s-ar putea,
decât ca o absurditate, a turna totul în același sac; aceasta
ar fi ca și cum s-ar împărți botanica în două categorii: una
pentru camelii, cealaltă pentru indiferent ce alte plante”.
Jean Dubuffet
Copiii cu CES sunt victime ale discriminării de când se nasc. Sau sunt abandonați de
părinții prea speriați să-și ia povara susținerii materiale și emoționale a unui copil cu probleme
și-l lasă în grija statului care …face cât și ce poate, sau sunt folosiți de ființe, care nu pot fi
numite părinți și care, profitând de suferința lor, îi folosesc ca sursă de venit (indemnizație,
alocație, bonificații medicale, etc). Mai târziu, în școală, discriminarea vine și din partea
colegilor și a părinților acestora.
Tentați spre reticență și reținere (sau cel mult manifestăm milă) în relația cu o
persoană cu CES suntem majoritatea dintre noi, dar, dacă am încerca să o înțelegem, să-o
cunoaștem, am fi cu siguranță plăcut surprinși de deschiderea ei, de câtă afectivitate, câtă
sensibilitate și dorință de comunicare poate da dovadă.
Acești copii nu agreează mila de care au, de cele mai multe ori parte, și doresc să fie
utili, să învețe lucruri noi, pe măsura posibilităților lor.
Datoria noastră de dascăli este să-i ajutăm să-și găsească locul în societate, să aibă
încredere în posibilitățile lor, dar să și educăm și să promovăm copiilor din școala de masă,
principiile integrării, nediscriminării, egalității șanselor.
Revista ”Repere CES” reunește materialele realizate de către cadrele didactice
participante la Simpozionul național ”Educația copiilor cu cerințe speciale sau acceptarea
diferenței”.
Scopul simpozionului este de a promova și a populariza activitățile menite să ajute la
integrarea copiilor cu CES în școala de masă - și nu numai - prin implicarea în activități
comune (copii cu CES din școli speciale sau integrați - copii normali) sau prin activități ai
căror beneficiari să fie copiii cu CES.
Revista ”Repere CES” are o frecvență anuală și este publicată pe site-ul Centrului
Școlar de Educație Incluzivă ”Sfânta Filofteia” Ștefănești. Adresa la care poate fi vizualizată
este https://scoli.didactic.ro/scoalaspeciala_valeamare
Cel de-al patrulea volum al revistei se vrea a fi un sprijin real pentru toate cadrele
didactice care lucrează cu copiii cu CES, reunind în paginile ei materiale cu caracter practic și
teoretic legate de ”Educația specială în contextul actual de învățare”. Lucrările publicate
sunt expresia experienței pe care cadrele didactice din țară au acumulat-o de-a lungul
activității online desfășurate cu copii cu CES în această perioadă dificilă pentru educația
tuturor elevilor.

Coordonatorii

Notă: Originalitatea lucrărilor publicate în acest volum este în totalitate asumată de către
autori.
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EDUCAȚIA SPECIALĂ ÎN CONTEXTUL ACTUAL DE ÎNVĂȚARE
Prof. înv. primar Afrăsinei Adela
Școala Gimnazială „Nichita Stănescu”, Baia Mare, jud. Maramureș
1. Caracteristici generale ale copiilor cu dificultăți de învățare
Ceea ce îi deosebeşte pe toţi elevii cu dificultăţi de învăţare este caracterul unic al
deficienţei. Dacă este adevărat că aceşti elevi pot fi grupaţi după caracteristici comune, bazate
pe cerinţele educative speciale, este la fel de adevărat că fiecare elev nu se încadrează perfect
într-o anumită categorie. De exemplu, elevii care au o deficienţă mintală nu au cu toţii
aceleaşi aptitudini intelectuale, deficienţii auditiv nu au toţi aceeaşi incapacitate, la fel ca şi
deficienţii de vedere, cei handicapaţi psihic, iar elevii surzi nu au toţi aceleaşi aptitudini şi
cerinţe educative speciale, în afară de asta, diferenţele ce se remarcă de obicei la majoritatea
elevilor cu CES sunt atât de mari, încât profesorii nu pot stabili criterii ferme pentru fiecare
categorie de dificultăţi „clasice” (Ghid: 11).
Cerinţele educative speciale derivă din dizabilităţi, deficienţe, boli sau deprivări de
ordin socio-cultural.
Conceptul de cerinţe educative speciale (CES) corespunde deci unui tip de abordare
care:
postulează ideea că fiecare copil este unic,
identifică faptul că orice copil poate învăţa la un anumit nivel,
valorizează unicitatea tipului de învăţare determinată de particularităţile individuale;
- cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învăţare care sprijină şi întăreşte învăţarea
dacă aceasta este accesată adecvat (prin curriculum adaptat nevoilor particulare).
Nu doar curriculum trebuie adaptat, însă, ci și modul în care se predă, începând cu
modul în care se organizează clasa, cadrul de învățare, rutina zilnică. De asemena, există și o
serie de tehnici de structurare a materialelor, a lecțiilor, de interacține cu copiii cu CES, a
căror aplicare va duce la rezultate optime.
2. Provocările învățământului online în cazul elevilor cu CES
În cazul în care elevul cu dizabilități se află integrat într-o clasă de elevi cu dizabilități
ușoare sau fără dizabilități, este indicat să fie implicat în toate activitățile pe care le desfășoară
toți elevii. Dau câteva exemple de astfel de activități:
- să participe la activități în același timp cu ceilalți elevi;
- să fie încurajat să participe la toate activitățile din timpul orei;
- să fie ajutat doar atunci când e strict necesar și doar pentru o scurtă
perioadă de timp;
- să fie încurajat să socializeze cu ceilalți copii și să primească sprijin
de la aceștia, atunci când e cazul;
Același lucru se întâmplă și în cazul învățământului online. Elevul cu CES, va avea, ca
și toți ceilalți copii, camera deschisă, va fi instruit să deschidă microfonul atunci când trebuie/
este solicitat să vorbească.
Marea provocare ar fi necesitatea prezenței de 100% a unuia dintre părinți, care să
medieze, acolo unde e nevoie-și, în general la acești copii, este nevoie constant- activitățile
propuse de profesor, să facă manevrele tehnologiei, pe care copiii le pot face mai greu sau
deloc.
Adaptările curriculare posibile pentru aceste situații sunt următoarele:
- evaluarea copiilor cu dizabilități se poate realiza într-un timp mai îndelungat, iar
instrumentele pentru evaluarea acestor copii se limitează;
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copilul poate avea acces la materiale educaționale suplimentare pentru
consolidarea cunostintelor;
- adaptarea echipamentelor și a instrumentelor de lucru în funcție de tipul
dizabilității;
- durata activităților la clasa trebuie sa fie însă aceeași pentru toți copiii, chiar dacă
sarcinile de lucru sunt diferențiate.
Adaptarea acestor instrumente/echipamente online ar putea fi o piedică în efectuarea
învățării, deoarece competențele digitale lipsesc, de cele mai mute ori și părinților.
Strategiile de predare folosite cu acești copii sunt următoarele:
- utilizarea unui program de predare-invatare foarte structurat (extrem de detaliat și
concis);
- sarcinile de lucru trebuie să fie mai degrabă individualizate decât sarcinile de grup;
- consemnele și sarcinile de lucru trebuie să fie ușor de înțeles, iar timpul de
rezolvare nu trebuie lungit foarte mult;
- evitarea pedepselor sau a criticilor, adoptarea unei atitudini pozitive, de respect,
armonioasă în raport cu copilul.
Atitudinea potrivită cu acești copii este una pozitivă, de afecțiune, armonioasă, cu
limite impuse de la început, limite foarte clare, însoțite de perseverență. Au nevoie constant de
încurajare, de a le infuza încredere în propriile forțe.
3. Platformele educaționale-oportunități și limitări în utilizarea acestora în
activitățile cu elevii cu CES
Având în vedere dependența de părinte a majorității copiilor din rândul elevilor cu
CES, este necesară asigurarea unor parteneriate cu părinții, pentru continuarea/ extinderea/
susținerea învățării de către aceștia, în familie, în limita propriului program de lucru, al
numărului de copii din familie, al abilităților și cunoștințelor pe care le au în domeniul
învățării online, al disponibilității de susținere a copiilor în învățarea acasă.
Competențele digitale limitate a majorității părinților și lipsa de deschidere a acestora
în vederea dezvoltării acestor competențe, face greoaie adaptarea la condițiile de învățământ
online.
Există platforme accesibile, ușor de folosit chiar și de către copii. Un avantaj al acestor
instrumente de lucru ar fi varietatea lor, sunt realizate să fie atractive pentru copii.
4. Menținerea interesului elevilor cu CES în învățarea online-exemple de bune
practici
UNICEF recomandă la începutul acestui an școlar, în sprijinul desfășurării școlii
online:
- Dezvoltarea creativității cadrului didactic prin utilizarea unor metode inovatoare de
predare și învățare prin contexte nonformale (prioritară în lucrul cu copii cu CES).
- Îmbunătățirea competențelor de a utiliza în demersul educațional metode moderne
care să includă muzica, sportul, arta și TIC (cu mare impact pozitiv în rândul acestor copii);
- Selectarea din programă a elementelor ce pot fi însușite în context online luând în
considerare și posibilitatea unui sprijin minimal sau lipsa acestuia din partea unora dintre
părinți.
- Accesul la platforme online recunoscute, oficiale, ușor de utilizat de către elevi (și
părinți în cazul copiilor cu CES, având în vedere nevoia de contact direct între acești copii și
educator).
- Accesul la platforme de învățare sau alte resurse de învățare la distanță trebuie să fie
completate de kit-uri de învățare tipărite, pentru copiii din zone/familii defavorizate, care nu
au acces la resurse online.
-
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INTEGRAREA ŞCOLARĂ A COPIILOR CU C.E.S.
Prof. Agafiței Daniela
Școala Gimnazială Nr. 3 ”Ciprian Porumbescu” Constanța
Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului instructiveducativ al copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul
învăţământului special.
Principiile care stau la baza educaţiei speciale:
• Toţi copiii trebuie să înveţe împreunã indiferent de dificultățile pe care le
întâmpinã aceştia sau diferenţele dintre ele;
• Societatea şi şcoala trebuie sã le acorde tot sprijinul suplimentar de care au
nevoie pentru a-şi realiza educaţia în şcoala publicã;
• Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel
rural prin asigurarea resurselor umane cât şi a celor materiale;
• Educaţia egalã se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare
copil cu deficienţe în funcţie de cerinţa individualã.
Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe în şcoala publicã
trebuie fãcutã cu mult simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele
structurale. Activitatea de integrare, activitatea de desfãşuratã de profesorul itinerant se
dovedeşte eficienţã dacã, pe parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat,
sã participe la acţiunile clasei din care face parte şi astfel sã devinã independent de serviciile
educaţionale de sprijin.
Integrarea şcolarã a copiilor cu handicap mintal
Se poate realiza, prin integrare individualã în clasele obişnuite, integrarea unui grup de
3 copii cu deficienţe în clase obişnuite.
Practica psihopedagogicã a relevat principilul conform cãruia este mai bine sã greseşti
prin supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învãţãtorul obişnuit, decât sã subapreciezi
calitãţile reale, orientându-l cu uşurinţã spre învãţãmântul special. Pentru a favoriza
integrarea copiilor cu deficienţã mintalã în structurile învãţãmântului de masã şi ulterior în
comunitãţile din care fac parte, are nevoie de aplicarea unor mãsuri cu caracter profilactic,
ameliorativ sau de sprijinire.
O problema cu totul specialã apare în cazul integrãrii copiilor cu deficienţe mintala în
clasele mai mari sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitãrile depãşesc cu
mult capacitatea lor de utilizare a gândirii formale, iar dezideratul unei calificãri şi al
integrãrii sociale, prin participare la activitãţile productive , depaseşte limitele ergoterapiei,
prioritară în etapele anterioare. Actuala formă de pregătire profesională pentru această
categorie de deficienţe este total inferioară. O posibilã soluţie ar fi integrarea acestor copii în
şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învãţa o meserie cu cerere pe piaţa muncii, urmatã de
angajarea şi integrarea în unităţi productive. În aceste situaţii, absolvenţii respectivi, fãrã
experienţă şi fãrã abilitate în planul relaţiilor sociale, pot beneficia de supraveghere şi
îndrumare din partea pãrinţilor, tutorilor sau altor persoane calificate.
Integrarea copiilor cu deficienţe de vedere
Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fãrã
a exagera cu gesturi de atenţie şi fãrã a fi favotizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul
deficienţei sale. Elevii cu handicap de vedere trebuie încurajaţi sã se deplaseze prin clasa,
şcoala, pentru a învãţa sã evite obstacolele şi sã identifice cu mai multa uşurintã locurile unde
trebuie sã acorde o atenţie deosebitã, sã fie apreciaţi mai ales cu ajutorul expresiilor verbale
sau cu atingeri tactile, sã realizeze în principiu aceleaşi sarcini ca şi colegii lor de casã, iar
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acolo unde este posibil, sã se adapteze mijloacele de învãţãmânt şi conţinutul sarcinilor de
lucru la posibilitãţile reale ale acestor elevi.
În cadrul activitãţilor de predare-învãţare la clasele unde sunt integraţi elevii cu vedere
slabã trebuie sã se acorde o atenţie deosebitã unor elemente care sã asigure egalizarea şanselor
în educaţia şcolar.
În cazul elevilor nevãzãtori, intervin o serie de particularitãţi care afecteazã procesul
didactic, deoarece aceştia folosesc citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un
suport intuitiv mai bogat şi mai nuanţat pentru întelegerea celor predate, au nevoie de metode
şi adaptãri speciale pentru prezentarea şi asimilarea conţinuturilor învãţãrii, este necesarã
intervenţia unui interpret şi alocarea unui timp suplimentar de lucru.
Integrarea copiilor cu deficienţe de auz
Reprezintã o problemã controversatã în mai multe tãri din lume, deoarece pierderea
auzului la vârste mici determina imposibilitatea dezvoltãrii normale a limbajului şi, implicit a
gândirii copilului, cu consecinţe serioase în planul dezvoltãrii sale psihice. Din acest motiv,
diagnosticul precoce al pierderii de auz, urmat de protejarea auditivã timpurie, este cea mai
eficientã cale de compensare a auzului şi garanţia reuşitei integrãrii şcolare a copilului cu
tulburãri de auz. Odatã cu integrarea şcolarã a copilului deficient de auz se impun anumite
cerinţe privind modul de organizare clasei, metodele de prezentare a conţinuturilor, strategiile
de comunicare în clasa.
Integrarea copiilor cu handicap fizic
Manifestãrile din sfera motricitãtii trebuie privite în relaţie stransã cu dezvoltarea
intelectualã, expresia verbalã şi grafică, maturizarea afectiv-motivaţionalã și calitatea relaţiilor
interindividuale ca expresie a maturizării sociale.
În concluzie, integrarea copiilor cu C.E.S este o problema sensibilă și stringentă ce
trebuie analizată și coordonată cu simț de răspundere pentru a acorda șanse egale tuturor
copiilor, indiferent de vârstă și categorie socială.
BIBLIOGRAFIE
Casantra Abrudan, Psihopedagogie specialã, Ed Imprimeriei de Vest, Oradea, 2003
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EDUCAȚIA SPECIALĂ ÎN CONTEXTUL ACTUAL DE ÎNVĂȚARE
Profesor Alioanei Carmen
Colegiul Național „George Coșbuc” Motru, Gorj
Se împlinește aproape un an de când mediul școlar, academic, riguros aș putea spune,
a devenit același cu casa noastră, intimă, călduroasă și comodă. Pentru fiecare dintre noi, fie
că vorbim despre părinți, profesori sau elevi, pandemia cauzată de SARS-CoV-2, a contribuit
la uriașe schimbări personale, dar și la nivel social, de comunitate și chiar la nivel global.
Avem nevoie de reîmprospătare și avem nevoie să reflectăm la problemele societății noastre.
Maxime Tandonnet, istoric, eseist şi înalt funcţionar francez, scrie următoarele în Le
Figaro: „Coronavirusul este, de asemenea, o imensă lecţie de modestie pentru omul modern
convins că poate fi stăpîn pe natură şi pe propriul destin.
Această criză planetară demonstrează că istoria, în pofida rapidelor progrese
tehnologice, rămâne în cel mai înalt grad incontrolabilă“. Chiar dacă virusul a ucis, statistic
vorbind, în primul rând persoane vârstnice, el a distrus în special carierele tinerilor. Sau mai
precis le-a suspendat, punându-le sub semnul incertitudinii. Mulți dintre copii nu au acces la
internet, la dispozitive necesare desfășurării fluide și potrivite a activităților școlare și trebuie
menționat faptul că discriminarea este accentuată față de copiii vulnerabili, din medii
defavorizate sau cu cerințe educaționale speciale. Dreptul la educație incluzivă, de calitate și
relevantă al tuturor copiilor cu deficiențe auditive și vizuale încadrați în școlile de masă este
grav afectat de educația online. Întâlnirea fizică, comunicarea reală și sinceră, ajutorul oferit
față în față sunt aspecte esențiale ale educației incluzive pentru copiii cu dizabilități, care
acum au dispărut intempestiv și au condus la limitarea activității copiilor și îngreunarea
accesului la educație , care chiar și înainte de intrarea în mediul online, obișnuia să fie unul
special și dificil, necesitând multă atenție și implicare.
Este vădit faptul că pentru un copil obișnuit, sănătos, fără grave probleme, școala
online a adus modificări interioare, psihologice, ceea ce ne face să ne gândim profund la
copiii cu CES, pentru care școala a devenit și mai complicată, găsind multe probleme privind
acuratețea sunetului, spațialitatea, câmpul vizual, calitatea conexiunii la internet și mai ales,
comunicarea , incomparabilă cu cea fizică. Chiar și în învățământul normal,de care am avut
parte până la apariția virusului cu care ne confruntăm și astăzi, copiii cu CES obișnuiau să fie
marginalizați, iar acum, acest fenomen începe să ia amploare, cunoscând foarte bine faptul că
întâlnirile au devenit mult mai rigide, formale, fulgurante. Totuși, dacă vorbim de probleme
locomotorii, învățământul online a fost destul de benefic, căci copiii afectați nu au mai fost
nevoiți să se deplaseze pentru a lua parte la orele de curs. Dar dacă punctul central îl
reprezintă un copil cu probleme psihice, tulburări din spectrul autist , de pildă, lucrurile stau
altfel, pentru că indiferent de situație, recunoaștem faptul că este mult mai greu" de atins" un
copil prin intermediul unui ecran. Statistic , observăm că foarte mulți tineri încep să aibă
deficit de concentrare, iar faptul că locul numit acasă devine școală, loc de studiu, de învățat pentru mintea adolescentină, este tulburător și haotic.
Iulia Măndășescu este profesoară la Școala Gimnazială pentru Surzi Nr. 1 și trage un
semnal de alarmă, mărturisind: "Timpul petrecut departe ne-a demonstrat însă că educația de
calitate, specializată și adaptată copiilor cu deficiențe, nu se poate face la distanță, prin telefon
sau în fața unui calculator. La școală aveam dotări necesare intervenției educaționale
specifice, cabinete de terapii, sală polisenzorială și multe materiale didactice." Totuși, pentru
îmbunătățirea școlii online pentru copiii cu CES, ar fi bine primite jocurile , încercarea cât
mai aprofundată a interacțiunii și folosirea maximizată a instrumentelor digitale. Dar chiar și
cu toate acestea la îndemână, absența contactului fizic își va lăsa amprenta asupra fiecărui
elev, căci " este foarte greu să predai scrisul de mână, probleme de matematică, cunoașterea
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mediului și desenul doar prin intermediul tehnologiei, oricâtă bunăvoință ai avea.", adaugă
psihopedagogul Iulia Măndășescu.
Așadar, zi de zi ar trebui sa ne gândim la importanța relațiilor adevărate, la puterea și
farmecul lor și să așteptăm nerăbdători momentul în care lumea va arăta așa cum era înainte...
umană.
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Ambruș Geanina Camelia
G.P.P. nr. 52 Oradea, Bihor
Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului general a
elevilor cu CES pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate
a acestor categorii de copii.Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea
capacităţilor fizice şi psihice a acestora care să-i apropie cât mai mult de copii normali; a
implementării unor programe cu caracter colectiv-recuperator, stimularea potenţialului restant
ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să le suplinească sau să le
înlocuiască pe cele deficitare,crearea climatului afectiv în vederea formării motivaţiei pentru
activitate în general şi pentru învăţare în special, asigurarea unui progres continuu în
diversificarea comunicării; formarea unor abilităţi diferite de socializare şi relaţionare cu cei
din jur; formarea de deprinderi cu caracter profesional şi de exercitare a unor activităţi
cotidiene; dezvoltarea comportamentelor adaptative şi a însuşirilor pozitive ale
personalităţilor care să faciliteze normalizarea deplină.
Obiectivele didactice şi conţinuturile de învăţare care urmează să fie parcurse de către
fiecare copil cu CES ar trebui să fie stabilite de către profesorul de sprijin şi profesorul
specialist, în egală măsură. Întreaga intervenţie asupra copiilor din învăţământul integrat
presupune, de fapt,o muncă în echipă: profesor specialist, profesor de sprijin, logoped,
profesor consilier, părinţi. Rolul esenţial în educaţia integrată îl deţine învăţătorul clasei, care
devine principalul factor de acţiune şi de coordonare a realizării programului pedagogic
individual pentru elevii cu CES. Acesta - ideal, ar trebui :
-să-şi îmbogăţească pregătirea pedagogică cu elemente care să-i faciliteze includerea optimă
în clasă a elevilor cu CES şi asigurarea de şanse egale pentru aceştia la instrucţie şi educaţie;
-să manifeste interes continuu pentru identificarea, evaluarea şi reprogramarea periodică a
conţinuturilor învăţării pentru fiecare elev;
-să coopereze în parteneriat cu profesorul de sprijin şi cu ceilalți membri ai echipei
educaţionale, dar mai ales cu familia elevului ;
-să participe la elaborarea programului pedagogic individualizat pentru fiecare elev cu CES şi
să ţină evidenţa rutei curriculare a acestuia.
Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu
dizabilităţi acţionează în urma unei reflecţii îndelungate. Un punct important al intervenţiei
cadrelor didactice îl reprezintă colaborarea cu părinţii şi consilierea acestora, implicarea lor
directă în lucrul efectiv cu copiii, nu doar în calitate de observatori ci şi de participanţi activi.
În mod firesc, trecerea bruscă la activitatea online nu este ferită de anumite dificultăți
în realizarea activităților la distanță propuse în această perioadă: în primul rând vorbim despre
dificultăți tehnice (73%), apoi de lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii
(71%), urmând să consemnăm nivelul insuficient al competențelor digitale (68%), lipsa unui
dispozitiv adecvat (65%), lipsa unui program bine structurat (65%), lipsa controlului și
monitorizării constante a activității lor (65%), acces limitat la Internet (64%), lipsa suportului/
lipsa de interes/interdicții din partea adulților (59%).
Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare
care să dezvolte potenţialul fizic şi psihic pe care acesta îl are, mai ales în contextul actual în
care a fost necesară introducerea învățământului online. Acesta a venit cu multiple
dezavantaje și dificultăți pentru elevii cu CES, câteva dintre aceastea fiind:
• învățământul online nu se pliază pe toate tipurile de dificultăți, dizabilități, cerințe
educaționale speciale
• materiale didactice neadaptate cerințelor elevilor sau insuficiente
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• evaluări neadaptate
• absența socializării a generat efecte comportamentale nedorite
• fișe de lucru puține, neadaptate ca și conținut
Nevoile specifice ale copiilor cu CES îi împiedică adesea să aibă acces la diversele
instrumente folosite în prezent:
copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe canale
video
copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin platform
virtuale, dacă formatul nu este accesibil
elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți când
vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le captează
sufficient atenția
pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printer clasele virtuale, pentru
diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare
copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri material sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul sau mijloacele să-i sprijine în
învățare
copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația actuală, la
fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și schimbe programul
și obișnuințele.
Propuneri pentru asistarea copiilor cu CES:
• temele pentru copiii cu deficiențe de vedere pot fi transcrise în Braille, în lipsa
unui aparat cu funcții de accesibilitate pentru astfel de utilizatori
• pentru elevii cu deficiențe de auz pot fi aplicate servicii de live captioning la
distanță pentru cursurile video
• sistemele de învățământ din țări precum Italia, Franța sau Irlanda, dar și diverse
ONG-uri agregă liste de aplicații și instrumente pentru sprijinirea elevilor cu
cerințe educaționale speciale
• în SUA, un grup de profesori a lansat un hotline pentru a-i ajuta la teme pe elevii
cu deficiențe de vedere și auditive
• în cele mai multe țări există asistenți sau profesori pregătiți pentru a-i ajuta pe
elevii cu CES care oferă online sprijin individual și cu material personalizate.
BIBLIOGRAFIE
1.Gherguţ, Alois, 2006, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, Editura Polirom,
Iaşi.
2. https://www.edupedu.ro/
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ELEVII CU C.E.S. ȘI PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
Amorăriți Elena
C.S.E.I. Suceava
Printre nenumăratele provocări ale societății românești se numără și marea provocare a
școlii online. Această provocare a școlii online este și mai mare atunci când/acolo unde
profesorii lucrează cu elevi cu C.E.S. Deoarece este bine cunoscut faptul că aspectul cel mai
dificil în activitatea educativă cu astfel de elevi este să-i determini să vrea să învețe, să-i faci
să persiste în efortul lor atunci când se confruntă cu dificultăți. Pentru că atitudinea
deficienților de intelect (elevi cu care lucrez) față de învățare este una constant negativă, mai
mult sau mai puțin selectivă față de o anumită activitate, manifestată în: neimplicare/evitare,
pasivitate, opozabilitate.
Indiferent de cauza, de formele inactivismului la elevii cu deficiențe intelectuale,
consecința este limitarea achizițiilor operaționale, ceea ce afectează dezvoltarea capacităților
intelectuale și eficiența activităților cognitive. De aceea, pentru cadrul didadactic, manevra
educațională cea mai dificilă este consolidarea unei motivații pentru sarcină. Învățarea este, în
acest caz, predominant afectivă și motivațională.
Și în învățarea online, o activitate de învățare a elevilor cu C.E.S. va fi eficientă dacă
profesorul va determina o motivație optimă (acea intensitate a mobilizării energetice a
elevului adecvată sarcinii). Se știe că optimul motivațional diferă de la un elev la altul în
funcție de aptitudini, de dificultatea sarcinii, de emotivitate, de temperament etc. Problema
optimului motivațional apare cu referire la tipul motivației extrinseci și rezolvarea ei
presupune o bună cunoaștere a caracteristicilor de personalitate ale elevilor de către profesor.
Pentru trecerea de la școala față în față la „școala de acasă” sau “școala online”
cadrele didactice nu au fost dinainte pregătite; școlile, elevii nu au fost dinainte dotați cu
tehnologia necesară desfășurării activității online. Dacă profesorii s-au adaptat „din mers”,
destul de repede noilor condiții impuse de pandemie, în cazul elevilor cu C.E.S. și în cazul
părinților lor, situația a fost una destul de dificilă.
Inițial, în primul rând ne-am confruntat cu lipsurile ce caracterizează această categorie
defavorizată de elevi, de părinți: lipsa accesului la internet (inclusiv lipsa banilor pentru a plăti
un abonament), lipsa echipamentelor digitale, lipsa cunoștințelor pentru unii dintre ei în a
utiliza mijloacele de învățare online. De asemenea, mediul de proveniență al elevilor,
părinților a fost și va rămâne un factor discriminator; nivelul de cultură, de educație al
părinților acestor elevi.
Cu toate că, prin ordin de ministru, părinților li s-a solicitat “să ia toate măsurile
necesare pentru a asigura accesul, participarea la activitățile de învățare online organizate de
unitatea de învățământ”, părinții din mediul rural în special, ori nu au dat curs acestei solicitări
de sprijin al copiilor, ori foarte puțini dintre ei au sprijinit efectiv elevii în acest sens. Unii nu
aveau nici telefoane performante, nici posibilitatea financiară de a plăti internetul, nici leptop
sau calculator. Alți părinți au cedat telefonul lor copiilor pentru a intra copilul de exemplu pe
grupul clasei de pe WhatsApp.
Părinții elevilor din mediul urban, având acces mai ușor la tehnologie, au sprijinit, nu
fără sacrificii, cum au putut elevii, dat fiind faptul că într-o familie, în același timp trebuiau să
-și facă temele doi sau trei copii odată (în condițiile în care mult promisele tablete întârziau
mult să apară!). Foarte greu a fost în această perioadă pentru părinții elevilor cu deficiențe
severe sau cu autism. Dacă ar fi să ascultăm mărturiile acestor părinți i-am numi, pe bună
dreptate, eroi!
Așadar, învățământul online practicat în prima etapă a defavorizat elevii cu
deficiențe, deja defavorizați, dezavantajați, marginalizați într-o oarecare măsură în anumite
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situații. Situația financiară precară a familiilor din care ei provin îi va plasa mereu, fără voia
lor, pe această poziție.
Și acești copii, care nu aveau unii nici telefon, nici calculator, nici acces la internet au
fost nevoiți să facă față noilor cerințe atât timp cât școala online suplinea învățarea față în
față. Pentru a oferi șanse egale la educație tuturor elevilor de la C.S.E.I. Suceava, elevi cu
C.E.S., din medii defavorizate, în această perioadă dificilă, cadrele didactice au recurs la
diverse modalități prin care elevii să-și continue învățarea: prin grupul clasei pe Facebook,
WhatsApp, Messenger, poștă etc.
Când în sfârșit au apărut promisele tablete, la nivel de instituție, platforma de lucru
aleasă a fost Google Classroom, serviciu gratuit pentru școli. Classroom îi ajută pe cei care
învață să se conecteze ușor cu cei care îi învață, atât în cadrul școlilor, cât și în afara acestora.
Economisește timp/hârtie; facilitează crearea cursurilor, distribuirea temelor, comunicarea și
organizarea.
Beneficiile Classroom pentru noi (profesori/elevi) ca utilizatori:
-este ușor de configurat (profesorii pot adăuga elevii direct sau le pot transmite un cod de
înscriere) – configurarea durează doar câteva minute;
-economisește timp – datorită fluxului simplu de teme, care nu implică folosirea hârtiei,
profesorii pot să creeze, să verifice, să noteze temele repede și centralizat;
Prin intermediul acestei platforme, profesorii și-au putut organiza cursurile, au putut
comunica ușor cu elevii, și-au putut eficientiza timpul, au creat/organizat teme, au putut oferi
eficient feedback. Elevii și-au organizat temele în Google Drive, le-au finalizat, le-au predat.
Au putut comunica direct cu profesorii dar și cu colegii. Profesorii au putut să creeze și să
strângă teme, fără ca acestea să fie pe hârtie; au putut vedea cine a terminat tema , spre
exemplu și au putut oferi feedback direct, în timp real, fiecărui elev. Profesorii pot posta
anunțuri, întrebări; pot comunica în timp real cu elevii, comunicarea la curs și în afară devine
mai eficientă.
Pe lângă activitățile de predare-învățare-evaluare, tot pe Classroom au fost desfășurate
și activitățile specifice Școlii Altfel, în perioada 7-11.12.2020, fiind antrenați în activități atât
elevii cât și părinții acestora, care i-au sprijinit în acest sens necondiționat.
Cu toate că modalitatea de învățare online a constituit doar o alternativă la sistemul
tradițional, totuși, cu toții- cadre didactice, părinți, elevi- am așteptat și am sperat că de pe
data de 8 februarie vom intra pe făgașul obișnuit, firesc, ideal pentru mulți: învățarea față în
față! Și acesta a devenit într-adevăr un vis împlinit doar pentru elevii de la clasele
pregătitoare- a IV-a, clasa a VIII-a și elevii din anii terminali de la profesională. Cu toate
temerile și măsurile ce se impun în contextul pandemiei, această categorie de elevi se bucură
încă, astăzi, de avantajele, de beneficiile școlii față în față. Celalți însă, tânjesc și ei....!!
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EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ:
ACTIVITATE DIGITALĂ DE ÎNVĂȚARE CU APLICAȚIA PADLET
Prof. Andrei Doina
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, județul Buzău
Învățarea în mediul online reprezintă un demers complex, care se află în prim planul
preocupărilor tuturor sistemelor de învățământ din prezent, peste tot în lume, datorită
condițiilor concrete create de pandemia COVID 19 în ceea ce privește procesul didactic
educațional la toate nivelele.
Organizarea și desfășurarea activităților didactice în mod eficient în mediul virtual
impune aplicarea unor strategii de creștere a atractivității învățării, prin valorificarea
oportunităților de învățare online și utilizarea de aplicații, platforme, resurse educaționale
deschise și alte tehnologii.
Printre cele mai accesibile instrumente digitale pe care le putem folosi în facilitarea
învățării online se numără aplicația Padlet. Padlet permite utilizatorilor să-și exprime cu
ușurință opiniile pe un subiect comun pe un „avizier” virtual (wall). Peretele este de fapt o
pagină web unde utilizatorii publică scurte mesaje conținând text, imagini, clipuri video şi/sau
legături. Padlet poate fi utilizat pentru învățarea prin colaborare, învățarea de la egal la egal,
colectarea cercetării și a resurselor pe un anumit subiect, măsurarea înțelegerii unui subiect
sau a unui concept studiat. Este o aplicație online ușor de folosit de către elevi.
Voi prezenta, ca exemplu de bună practică, o activitate proiectată pentru elevii din
învățământul profesional special, care se pregătesc în domeniul Industrie textilă și pielărie.
Pentru rezolvarea sarcinii de lucru, elevii vor utiliza noile tehnologii, cu precădere aplicația
Padlet.
Tema activității: Caracterizarea generală a formei și a particularităților
constructive ale produselor vestimentare
Rezultate așteptate ale învățării (obiective):
• Să analizeze structural modelele în vederea identificării elementelor de produs;
• Să identifice tipul de croială și siluetă al modelelor produselor de
îmbrăcăminte;
• Să selecteze materialul de bază conform cerințelor ergonomice, estetice și
economice impuse de destinația concretă de utilizare a produsului;
• Să descrie constructiv-estetic produsele cu sprijin pe umeri/în talie, prin
prezentarea particularităților componentelor structurale în funcție de model.
Sarcina de lucru pentru elevi:
Pentru această activitate, va trebui să lucrați grupați în șase echipe. Fiecare grupă își
va alege un lider care să coordoneze activitatea. Sarcina de lucru constă în analiza constructivestetică a unui produs de îmbrăcăminte. Pentru a vedea modelul de analizat intrați pe avizierul
virtual al clasei pe care l-am creat folosind aplicația Padlet. Aici veți găsi postate, pe 6
coloane, produsele repartizate fiecărei grupe. Modele sunt reprezentate grafic sub formă de
schiță, în vedere frontală, aspect față și spate.
Rezolvați următoarele cerințe:
1. Analizați structural produsul și identificați elementele componente. Grupați
elementele identificate în elemente obligatorii/de bază care dau tipul
produsului și elemente suplimentare/facultative care individualizează modelul.
2. Caracterizați forma exterioară a produsului, precizând următoarele
particularități: tipul croielii, silueta, grupa de purtători (conformație, mărimi,
talie) pentru care se recomandă modelul, grupa de materii prime din care este
constituit (natură, grosime, drapaj), caracteristicile componentelor structurale.
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Utilizați butonul „Add post to this column” pentru fiecare nouă postare.
Fiecare grupă trebuie să realizeze câte șase postări cu următoarele titluri:
Elemente componente, Croiala, Silueta, Grupa de purtători, Grupa de materii
prime, Descrierea constructiv-estetică.
Lucrați împreună cu colegii de echipă și implicați-vă în mod egal în realizarea sarcinii!
La final, reprezentantul fiecărei grupe va prezenta rezolvarea acestor sarcini celorlalți
participanți, partajând ecranul în Google Meet.

Modul de desfășurare a activității:
Sarcina de lucru se va realiza în colaborare. Cele șase modele de analizat diferă între
ele prin: tipul produsului (echipa 1 – pardesiu pentru femei, echipa 2 – rochie pentru femei,
echipa 3 – fustă pentru femei, echipa 4 – jachetă pentru bărbați, echipa 5 – cămașă pentru
bărbați, echipa 6 – pantaloni pentru bărbați), complexitatea sa, numărul de elemente/repere
din structură, particularitățile de sortiment și de model.
Fiecare echipă va studia modelul repartizat în Padlet, prin identificarea şi
caracterizarea elementelor componente, precizarea tipului de croială, a siluetei, a grupei de
conformație, precum și a grupei de materii prime ce au caracteristici similare și sunt adecvate
pentru confecționarea produsului. După realizarea sarcinii, câte un reprezentant din fiecare
echipă va prezenta în fața clasei analiza efectuată pentru discutarea și evaluarea acesteia.
Lucrul în echipă sincron/asincron are avantajul de a-i încuraja pe elevi să lucreze
împreună, să se autodepășească, să facă schimb de experiență și cunoștințe, să fie mai
comunicativi și pregătiți să pună în aplicare cele învățate. Pe lângă competențele digitale,
elevii își dezvoltă abilitățile de comunicare, negociere, gândire critică și rezolvare de
probleme.
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GRĂDINIȚA ONLINE PENTRU COPILUL PREȘCOLAR CU CERINȚE
EDUCAȚIONALE SPECIALE
Profesor Andrei Sanda Lavinia
Liceul Tehnologic ,,Constantin Filipescu” Caracal, Jud. Olt
Profesor Andrei Doina Maria
Școala Gimnaziala Gostavățu, Jud. Olt
Folosirea abuzivă a tehnologiei se răsfrânge negativ asupra procesului de învățământ,
conducând la o scădere a abilităților cognitive și a nivelului școlar. Aceste afirmații sunt
susținute de studiile realizate în ultimele două decenii, din care am adus câteva exemple:
-lectura pe suportul digital este cu 20% – 30% mai lentă decât pe suport de hârtie și cu 50%
mai lentă dacă este vorba de lectură online;
-lectura efectuată pe monitor consumă mai multe resurse mentale decât cea pe hârtie și
totodată face mai dificil procesul de reamintire ulterioară a textului. Lucrul pe computer
conduce la un nivel mai înalt de oboseală și la o senzație crescută de stres aferentă respectivei
sarcini. Citirea de narațiuni lineare și texte descriptiv-explicative pe un ecran de computer
conduce la o înțelegere mai slabă a textelor lecturate decât citirea acelorași texte de pe hârtie.
-citirea de pe ecran reduce capacitatea memoriei de lucru, dar și memoria de lungă durată,
deoarece procesarea informației de pe suport digital nu se face pe hipocampus, zona din creier
care răspunde de procesul de memorare, ci în striatum.
-atât multitasking-ul cât și hipertextualitatea pe care le oferă tableta afectează puternic atenția,
memorizarea, învățarea și performanța școlară.
-cele mai importante efecte ale mediului digital asupra învățării sunt date de mecanismele
metacognitive, care sunt afectate major până la blocare în cazul lecturii și învățării după ecran.
Mecanismele metacognitive sunt cele care favorizează dispoziția pe care o are un om pentru
învățare și capacitatea pe care o are de a-și organiza procesul de învățare, a-și fixa obiectivele
și a le realiza. Copiii care stăpânesc bine procesul metacognitiv se dovedesc mult mai
performanți în școală, chiar dacă alocă mai puțin timp învățatului.
„Învățatul on-line” este lipsit de calitatea și de eficiența cerute de lege. Relațiile
interpersonale esențiale în procesul de învățare nu se pot transmite, decât limitat, la distanță,
procesul de predare/învățare presupunând în mod egal evaluarea de către cadrul didactic a
întregii personalități și dezvoltări a copilului.
Raportat la prevederile constituționale privind dreptul la învățătură și la prevederile legii
educației naționale, prin sistemul on-line, copilului îi este periclitată dezvoltarea normală,
armonioasă și capacitatea de socializare, fiind totodată întrerupt contactul cu natura și
societatea.
Discriminări multiple, mai ales contra copiilor cu diverse dizabilități – inclusiv de auz
Dificultățile tehnice și materiale ridicate de necesitatea de a urma „școala online” nu sunt nici
ele de neglijat, iar despre unele s-a vorbit suficient în ultima perioadă: mulți dintre copii nu au
acces la internet; în multe familii sunt mai mulți copii și prin urmare ar trebui dispozitive
pentru fiecare ca să își poată desfășura activitatea; discriminarea este accentuată față de copiii
vulnerabili, din medii defavorizate sau cu cerințe educaționale speciale. Din dorința de a nu
lungi prea mult acest articol-semnal îndemn pe cei interesați să parcurgă argumentația din
plângere aici.
Aș accentua însă un aspect care mă privește direct: dreptul la educație incluzivă, de
calitate și relevantă al tuturor copiilor cu deficiențe auditive și vizuale încadrați în școlile de
masă este grav afectat de „educația online”. Barierele de mediu (fizice), a căror îndepărtare la
fel ca și a barierelor de atitudine a fost și este un scop esențial al educației incluzive pentru
copiii cu dizabilități, nu doar că nu mai sunt îndepărtate acum, ci revin amplificate și se
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adaugă la intensitatea afectării funcționale și la limitările de activitate ale copilului, astfel că
este îngreunat suplimentar accesul la educație, cu impact asupra învățării.
Îi este în mod evident dificil copilului cu dizabilități auditive sau vizuale, în general să
interacționeze cu procesul educațional prin intermediul unui dispozitiv tehnic cu limitări clare
chiar și pentru copilul tipic, în ce privește acuratețea sunetului, spațialitatea, câmpul vizual,
calitatea conexiunii la internet.
În final, un alt aspect din acest ordin de ministru frizează absurdul: obligativitatea
participării la „activități de învățare on line” și a copiilor preșcolari . Încercați să „vedeți” cu
ochii minții un copil aflat la vârsta cea mai agitată și zglobie a vieții făcut sendviș între doi
adulți disperați (părintele în spate, caricatura unei educatoare dincolo de ecran), cu ochii
ațintiți în dreptunghiul hipnotic care-i lovește cu un ciocan cortexul și trimite la somnic
procesele cognitive.
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ACTIVITĂȚI ON-LINE LA ORA DE FIZICĂ CU ELEVII CARE AU DIFICULTĂȚI
DE ÎNVĂȚARE MODERATĂ
Prof Antal Imola
Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț”, Brașov
În această perioadă a pandemiei cel mai mult a suferit educația elevilor cu nevoi
speciale. Eu am lucrat cu elevi cu dificultăți de învățare moderată, elevii sunt în clasele de
gimnaziu, liceu și profesională. Acești copii pot folosi singuri calculatorul sau au nevoie de o
îndrumare minimală de la părinți/colegi de clasă/profesor.
Pentru a obține o performanță maximă posibilă cu ei, la disciplina fizică, eu m-am axat
pe folosirea aplicațiilor interactive în care vizionăm fenomene, repetăm concepte, mărimi
fizice, unități de măsură. Pentru ei am conceput mici aplicații interactive, care îi pun pe elevi
să repete materia învățată în diferite forme. Prin repetare, elevul reține mai ușor informația
dorită.
La adaptările pentru elevii cu nevoi speciale de învățare am luat în considerare:
• organizarea învățării bazate pe experiențe practice (filmulețe în perioada online)
• utilizarea instrucțiunilor simple
• divizarea sarcinii în secțiuni mai mici
• folosirea aplicațiilor interactive
Aplicațiile interactive
• stimulează motivația pentru învățare prin caracterul ludic și oferirea feedback-ului vizual.
• au parte auditivă care dezvoltă capacitatea de percepție și diferențiere a surselor sonore
înțelegând mesajul verbal, permiţândachiziţionarealimbajului sub toateaspectelelui.
• permit controlul utilizatorului: adaptarea ritmului, pauze, revenire, repetare exerciții
• fiecare elev poate utiliza programul în funcție de capacitățile și abilitățile proprii
Exemple de aplicații interactive care au și o interfață ușor de folosit.

1. Aplicația Wordwall.
https://wordwall.net/
Cu această aplicație pot fi create activităţi interactive folosind un sistem de şabloane.
Aceste aplicații oferă feedback în timpul activităților. Șabloanele au diferite teme în care se
schimbă aspectul grafic, fontul și sunetul.
Tipuri de aplicații: asocieri (noțiuni, formule, concepte), cuvinte încrucișate, sortări, propoziții
lacunare, împerecheri de cuvinte, clasificări etc.
2. Aplicația iSLCOLLECTIVE.
https://en.islcollective.com/
Cu această aplicație se pot scurta filme de pe youtube, iar filmului scurtat i se poate
atașa un quiz cu diferite tipuri de întrebări. Consider că pentru elevii cu CES lungimea
filmului să fie de aproximativ 5-10 min. Limbajul folosit să nu fie academic și cu foarte multe
explicații.
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Sursă film prelucrat:
https://www.youtube.com/watch?v=CIcHIJTpp6k&ab_channel=WinSchool
3.Aplicația Learning Apps.
https://learningapps.org/
Learning Apps este un program foarte bun pentru activități de exersare și consolidare.
Sprijină procesul de instruire prin metode interactive. Are interfață în limba română. Conține
aplicații realizate de alții care pot fi ușor folosite, adaptate, dar totodată se pot crea foarte ușor
și noi aplicații.
Tipuri de aplicații: ordonare (simplă, perechi, pe grupe), ordonare cu hartă, quiz-uri,
cronologie, text cu spații libere, rebus, cuvinte încrucișate, înserări de audio/video, puzzle,
spânzurătoarea etc.
Exemplu – o aplicație tip împerechere în care elevul trebuie să facă o asociere corectă între
simbolurile elementelor de circuit și cum arată elementele de circuit în viața reală.

4. Simulări interactivePHET
https://phet.colorado.edu/ro/
Este un site cu simulări la disciplinele fizică, chimie, matematică, biologie. Eu
folosesc foarte des aceste simulări cu toți elevii din clasă. Lecțiile au o interfață ușoară, au la
bază antrenarea elevilor într-un mediu intuitiv, asemănător jocurilor, unde elevii să poată
învăța prin explorare și descoperire.
Exemplu: O activitate de învățare pentru elevi cu nevoi specialeclasa a VI-a și școală
profesională.
Lecția – Gruparea becurilor în serie și paralel
Activități de învățare:
• exerciţii de recunoaştere a elementelor de circuit;
• completarea unor tabele cu date şi compararea rezultatelor;
• formularea de răspunsuri corecte la întrebări;
• exerciţii de citire a valorilor de pe aparatele de măsură;
• recunoaşterea tipului de circuit (serie, paralel, mixtă);
• recunoaşterea instrumentelor şi a unităţilor de măsură folosite
• identificarea unor exemple din viața de zi cu zi unde se folosesc circuite electrice
18
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FIȘA ELEVULUI
Folosind aplicațiahttps://phet.colorado.edu/ro/ realizează următoarele circuite pe calculator.
Folosind instrumentele de măsură din program, realizează măsurătorile specificate.
Nr. Schema circuitului
crt
.

Circuitul electric Sarcini și Măsurători
făcut în soft
Pe
laptop/calculator

1

Pe
laptop/calculator

2
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1. Introdu în circuit, în paralel cu sursa, un
voltmetru.
2. Introdu în circuit în serie cu becul un
ampermetru.
3. Reglează tensiunea la 15 V
4. Reglează rezistența becrilor la 10 Ω
5. Citește intensitatea curentului: …………
6. Cheamă profesorul să verifice sarcinile
realizate.
1. Introdu în circuit în paralel cu sursa un
voltmetru.
2. Introdu în circuit în serie cu becul un
ampermetru.
3. Reglează tensiunea la 15 V
4. Reglează rezistența becurilor la 10 Ω
5. Citește intensitatea curentului: ……………
6. Intensitatea curentului este mai mare sau
mai mică față de legarea în serie.
......................
7. Mărește rezistența becului 3 la 50 Ω.
Ce observi.........................................................
………………………………………………
8. Deschide întrerupătorul 3.
Ce observi……………………………………
………………………………………………
9. Cheamă profesorul să verifice sarcinile
realizate.
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STRATEGII DIDACTICE INOVATOARE
ADAPTATE PREDĂRII ONLINE
Prof. Apostol Alina Cristina
C.Ş.E.I. Dumitru Ciumăgeanu, Timişoara, jud Timiş
Închiderea şcolilor, suspendarea orelor, au generat o problemă majoră cu care a trebuit
să ne confruntăm: cum asigurăm continuarea procesului de învățare?
Cum asigurăm dreptul la educație elevilor noştri? Se poate dezvolta învățământ online și care
vor fi consecințele acestei schimbări? Cum se poate realiza o evaluare obiectivă? Toate aceste
probleme reprezintă unele dintre preocupările cele mai importante în ce privește învățământul
online.
Măsuri pentru evitarea apariției de noi focare au obligat şi şcoala noastră să suspende
cursurile față în față. Comunicarea în predare online a devenit foarte importantă. Un rol foarte
important îl au şi activităţile desfăşurate la orele de logopedie. Perioada școlară reprezintă o
etapă din evoluția copilului, dezvoltarea limbajului are rol semnificativ. Limbajul copilului se
dezvoltă prin formarea unor noțiuni și însușirea unor idei, prin învățarea cuvintelor și
a structurilor gramaticale.
Obiectivele principale urmărite prin studierea limbii române în ciclul primar
vizează însușirea deprinderilor de citire și de scriere, dezvoltarea capacității de comunicare
verbală orală și scrisă și de utilizare a limbii române literare, perfecționarea limbajului
și formarea deprinderilor și preocupărilor de supraveghere a exprimării orale și scrise,
cultivarea gustului pentru lectură, îmbogățirea continuă a vocabularului activ.
Se ştie că limbajul este o activitate psihică de comunicare între oameni prin
intermediul limbii. Pentru învățarea corectă și temeinică a cuvintelor și dezvoltarea calitativă
și funcțională a vocabularului și a limbajului se impune parcurgerea unor etape organizate
metodic:
- folosirea termenilor noi însușiți în situații concrete de viață;
- utilizarea cuvântului nou într-o comunicare în care acesta își păstrează înțelesul propriu;
- desprinderea termenului nou din context și explicarea lui prin seria sinonimică sau prin
antonime;
- efectuarea unor exerciții de utilizare a cuvântului în enunțuri noi, variate prin înlocuiri cu
sinonime sau cu constucții care au înțeles foarte apropiat;
- întrebuințarea termenului într-un context mai larg, în care se formează familia de cuvinte;
- utilizarea cuvântului în locuțiuni sau expresii, proverbe, zicători, maxime în care intră cu
diferite sensuri;
- folosirea cuvântului în jocuri de cuvinte, figuri plastice, accentuându-se valorile expresive;
La început, copilul învaţă pronunţarea sunetelor prin imitaţie şi prin joc, apoi
realizează cuvintele, propoziţiile şi frazele.
În acest proces de însuşire a limbajului oral, aproape toţi copiii mici prezintă probleme
de tip dislalic. Unele trec neobservate, dar altele, netratate la timp, pot crea complexe, pot
împiedica învăţarea şcolară şi pot constitui o piedică în procesul dezvoltării personale.
Logopedia a apărut ca necesitate de a elabora procedee specifice pentru stimularea şi
corectarea vorbirii. Pentru a fi mai atractivă activitatea desfăşurată la cabinet de cele mai
multe ori ne jucăm. Am să prezint câteva din jocurile folosite ţinând cont şi de metodele
specifice tulburarilor de limbaj:
JOCUL SUNETELOR
Profesorul spune un cuvânt.
Sarcina de lucru: identificam sunetul iniţial şi final al cuvâtului spus de profesor
Ce sunet iniţial se aude când spunem măr? Elevii răspund.
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Ce sunet final se aude la finalul cuvântului măr? Elevii răspund.
JOCUL SILABELOR
Profesorul are ca material didactic cartoane cu diferite imagini: soare, diferite legume, fructe.
Elevul au pregătite câteva buline pe care sunt scrise cifre
Sarcina de lucru:
Profesorul arată copilului cartonaşul apoi îi cere să îl despartă în silabe cuvântul şi să îi arate
bulina cu cifra corespunzătoare numărului de silabe.
JOCUL CITEŞTE ŞI POTRIVESTE
Acest joc este un joc de asociere.
Profesorul are materiale didactice: imagini cu diferite obiecte legume fructe şi cartoane pe
care sunt scrise numele acestor obiecte.
Elevul are sarcina de lucru să asocieze cuvântul cu imaginea .
Este un joc drăguţ şi copiilor le place mult.
JOCUL SĂ ÎNVĂTĂM ANIMALELE
Într-un coş profesorul are imagini cu animale: domestice, sălbatice, marine.
Sarcina de lucru:
Grupaţi animalele pe categorii: domestice, sălbatice, marine.
Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele date.
Descrieţi în cuvinte simple ce animal vă place mai mult.
Terapia logopedică implică o muncă de echipă formată din logoped, copil și părinte
de cele mai multe ori, precum și multă răbdare, intervenția putând să se desfăşoare pe o
perioada scurtă sau mai lungă de timp. Orele de logopedie conţin exerciţii şi jocuri variate,
atractive, care ajută la stimularea comunicării expresive, la corectarea pronunţiei şi a
tulburărilor de voce, ritm şi fluență.
BILIOGRAFIE
1. platforma Wordwall.Net
2. www.didactic.ro
3. https://www.hotnews.ro/images/new/logo.gif
4. https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/revista-nr/53/pdf
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EDUCAȚIA ONLINE A COPIILOR CU C.E.S.
Prof. înv. primar Aron Vasilica
Liceul Tehnologic „Ion Creanga” Pipirig, jud. Neamț
,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii" (N. Iorga)
Educația online integrată se referă la integrarea elevilor cu CES în învățământul
online de masă, pentru a le oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si
echilibrate. De asemenea, educația integrată a copiilor cu CES urmărește o cât mai mare
apropiere a acestor copii de cei normali prin dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin
implementarea unor programe cu caracter recuperator, dar și stimularea potențialului restant
care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care să suplinească pe cele absente
sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv propice în vederea
formării motivației pentru activitate în general și pentru învățare în special.
Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat și adaptat propriilor
nevoi. Integrarea online a acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului
subiectului deficient și să se creeze oportunități care să permită însușirea de abilități propice
integrării eficiente în comunitatea normală.
În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:
trebuie acceptată ideea că există astfel de copii, să li se recunoască dreptul la educație, să se
asigure integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii
incluzive se vor integra mai repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând
și relaționând mai ușor cu diverși indivizi.
Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care
constă în stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a
modalităților de evaluare, care trebuie să se plieze pe necesitățile și dificultățile fiecărui caz.
Acestea sunt diferite de cele folosite pentru restul clasei. Obiectivele propuse și conținuturile
învățării care urmează să fie parcurse sunt stabilite de comun acord de către profesorul de
sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor
specialist, logoped, profesor consilier, părinți.
Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării
programului educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie
preocupat de propria pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i
faciliteze includerea optimă a copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la
instrucție și educație. Colaborarea cu părinții reprezintă un factor ,,cheie” deoarece aceștia se
pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de
observatori.
În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri
diferite față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar pe de altă parte
se introduc activități suplimentare individualizate, menite să compenseze și să recupereze
starea de deficiență. De exemplu, în cazul elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul
de ore din planul de învațământ, numărul disciplinelor de studiu, conținutului informațional ce
urmează a fi însușit, însă cresc numărul activităților suplimentare în care urmează să fie
inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se
simtă apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul
didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI,
adaptându-se după fiecare
Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora ajută la
reducerea stresului pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste
frustrările asupra copiilor lor. Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului
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și nici un specialist sau cadru didactic nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este
nimic de făcut” pentru copilul lor.
Programele de intervenție ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele trebuie sa fie
construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei.
Părintii trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’
copilului. Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al
copilului.
Școala incluzivă online devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă,
flexibilă, o școală care abordează procesul de predare–învățare–evaluare într-un mod dinamic
și atractiv, o școală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un
factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate de
apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din
interiorul unei comunități.
BIBLIOGRAFIE
1. Alois Ghergut, 2006, Psihologia persoanelor cu cerinte speciale, Editura Polirom, Iasi;
2. Cretu Carmen, 1999, Curriculum diferentiat si personalizat, Editura Polirom, Iasi;
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EDUCAȚIA ELEVILOR CES ÎN PANDEMIE
Prof. Arsene Livia Ionela
Școala Gimnazială ,,Orizont, București
Contextul actual al pandemiei a condus către o regândire a întregului proces instructiveducativ, cu implicații directe aspra stării de bine a elevilor, mai ales privind echilibrul
emoțional.
Elevii cu CES au particularități speciale și se impune o abordare diferită de la caz la
caz pentru a se obține o evoluție ascendentă a rezultatelor învățării. Cadrele didactice au
impus programe diferențiate de învățare pentru a veni în sprijinul copiilor, iar pierderile
cantitative și calitative să fie limitate.
Putem afirma că au fost identificate o serie de platforme educațive care au devenit
suprt în învățare. Putem exemplifica activități de invățare care au avut randamente pozitive ,
utilizând anumite platforme, cu beneficii directe asupra digitalizării elevilor cu CES. A fost un
moment potrivit mai ales pentru elevii cu discalculie care au fost favorizați de utilizarea
tehnologiei digitale.
S-a insistat pe identificarea și pe implementarea celor mai bune metode de a-i atrage
pe elevi în timpul lecțiilor online și pe păstrarea unui tonus pozitiv care să-i motiveze. Acest
lucru a fost posibil prin perfecționarea continuă a profesorilor care au reușit să descopere
diverse aplicații și unelte digitale care să facă procesul de predare-învățare interesant pentru
copiii nevoiți să petreacă timpul în casă, în fața calculatorului, lipsiți de interacțiunile sociale
atât de necesare dezvoltării lor.
Pe lângă sursele inepuizabile de informații, deja clasice, precum Wikipedia și
Youtube, profesorii au apelat și la aplicații creative: ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet,
Twinkl, MindMeister, Mozaweb, Storyjumper etc.
Situația actuală a presupus o regândire integrată a conținuturilor învățării. Astfel,
putem vorbi de stimularea proceselor gândirii, de abordare interdisciplinară a conținuturilor,
cu beneficii directe aspra dezvoltării cognitive a elevilor. Tehnologia digitală poate fi un aliat
în traseul educațional al elevului cu CES. Dacă reușim să susținem promovarea sarcinilor ce
presupun utilizarea tehnologiei digitale, viața viitorului adult și integrarea acestuia în societate
va aduce numai beneficii.
Este necesară o abordare interdisciplinară a conţinutului învăţământului, luându-se în
considerare transformările metodologice şi structurale care au loc în ştiinţa contemporană şi o
orientare tot mai fermă spre o formare interdisciplinară a personalităţii umane în
vederea integrării sale într-o societate democratică dinamică.
Societatea în care trăim şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de
oameni care să gândească interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul
şi care să-şi îndeplinească cu succes rolurile sociale pentru care sunt pregătiţi. Un învăţământ
interdisciplinar poate să-i ajute pe copii să dobândească o privire de ansamblu asupra vieţii şi
universului, să asimileze mai temeinic valorile fundamentale şi să distingă mai uşor scopurile
de mijloace.
La ciclul primar au fost abordate diverse conținuturi ale învățarii având ca temă
centrală lumea poveștilor. Astfel, pornind de la desfășurarea logică a evenimentelor dintr-o
poveste, s-au introdus sarcini diverse, urmărindu-se dezvoltarea competențelor prevăzute de
programă, într-un mod integrat. Astfel, copiilor li se poate solicita să numere personajele din
poveste, anumite obiecte, să compare trăsăturile fizice și pe cele morale, pot desena, picta,
realiza colaje cu diferite tehnici sau pot interpreta melodii sugestive care să ajute înțelegerea
conținuturilor și ușurarea procesului de asimilare.
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Timpurile actuale au impus o abordare diferită a conținuturilor învățării, iar operele
literare au constituit o resursă complexă. De la acținile și morala textului poveștilor, care oferă
repere clare de comportament dizerabil, până la valoarea lexicală, au susținut procesul de
instruire și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Mai mult ca oricând, acesstă perioadă a fost
marcată de nevoia de a citi, de a pătrunde în lumea fantastică a copilăriei.
Partea emoțională a elevilor cu CES a fost cea mai dificilă problemă întâmpinată.
Profesorii au oferit feed-back permanent pentru ca elevii să se simtă motivați în îndeplinirea
sarcinilor de învățare. Această perioadă de distanțare socială a contribuit la o stare de
interiorizare a trăirilor emoționale. Lipsa contactului fizic cu colegii de clasă, a avut o
oarecare amprentă negativă asupra psihicului elevilor cu CES. Dacă privim din perspectiva
menținerii stării de sănătate, putem concluziona că aceste neajunsuri pot fi remediate, iar
aspectele pozitive domină tabloul pandemiei.

25

Repere CES nr. 4

Martie 2021

PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. itinerant Avrămescu Petrica
Prof. itinerant Mihalcea Andreea
C.S.E.I. „Sfânta Filofteia”, Ștefănești, jud. Argeș
În ultima perioadă, în contextul pandemiei de COVID 19, numeroase state au fost
nevoite să închidă școlile pe perioadă nedeterminată, printre care și România. Acest aspect a
însemnat o serie de provocări atât pentru profesori cât și pentru elevi în a se adapta
învățământului online într-un timp destul de scurt.
Educația specială presupune o formă de educație adaptată la particularitățile de
dezvoltare ale fiecărui copil (sub/peste limita normalului). Arhitectura creierului elevului cu
CES este semnificativ diferită de cea a unui elev tipic, astfel se observă o alterare a proceselor
psihice imiplicate în actul de învățare. Procesul de învățare presupune un efort fizic și psihic
constant și susținut, iar pentru aceasta este foarte important să existe motivație. În cazul
elevilor cu CES motivația intrinescă este diminuată sau lipsește în totalitate, aspect ce
influențează evoluția lor. Cu atât mai mult, stimularea atenției și mentinerea motivație elevilor
cu CES a fost aproape imposibil de realizat în contextul în care interacțiunea profesor-elev a
fost mediată de un ecran, ceea ce a reprezentat o limită.
Trecerea învățământului în online a însemnat o provocare atât pentru profesori, cât și
pentru elevi și părinți. A fost o perioadă în care lipsa interacțiunii directe a fost afectată,
element important în integrarea și dezvoltarea psihoemoțională a elevului cu CES. Una dintre
provocări a fost găsirea unor metode și mijloace de transmitere a informației. Pentru aceasta a
fost necesar să se țină cont de particularitațile de dezvoltare ale elevului, de existența sau lipsa
echipamentului digital și de posibilitatea reală a acestuia de a utiliza aceste aplicații,
platforme, etc. Multi dintre elevi nu au dispus de echipamente care să le faciliteze accesul la
orele online. Așadar de cele mai multe ori s-au format grupuri pe whatsapp sau conversații
individuale cu elevul asistat de părinte. De asemenea, au existat și situații în care profesorul a
trimis material și prin poștă, deoarece, nu a existat altă cale de comunicare. Scopul a fost acela
de a menține legatura elevului cu școala prin orice mijloc. Prin urmare, profesorul a fost
nevoit să se adapteze rapid la contextul actual de viață, iar pentru aceasta a participat la
cursuri de formare și dezvoltare a abilităților digitale cu scopul de a susține procesul de
învățare al elevilor.
Familia este mediul în care personalitatea unui copil cu sau fără deficiențe se dezvoltă
sub toate aspectele sale. În perioada școlii online, profesorul a colaborat cu familia elevului
pentru a stabili modalitatea desfășurării activității didactice, ținându-se cont de o serie de
factori cum ar fi: programul părintelui/elevului și aparatura disponibilă (telefon, laptop,
tabletă, etc.)
Un sprijin în procesul de învățare online a fost din parte familiei, care a mediat
interacțiunea dintre profesor și elev. Cei mai multi dintre elevii cu CES nu au dezvoltate
abilitățile necesare pentru a folosi dispozitivele digitale. Totodată intervenția părintelui a
influențat și procesul de evaluare. De cele mai multe ori nu s-a putut realiza evaluarea
obiectivă a activității elevului, acesta fiind ajutat la rezolvarea sarcinilor didactice de către
părinte.
În concluzie, această perioadă a fost dificilă atât pentru profesor cât și pentru elev.
Lipsa interacțiunii sociale a influențat dispoziția afectivă, randamentul școlar și relațiile
sociale.

26

Repere CES nr. 4

Martie 2021

EDUCAȚIA ONLINE PENTRU ELEVII DIN ȘCOLILE SPECIALE
Prof. înv. primar Băbuși Mariana Mădălina
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești, jud. Argeș
Educația specială are în vedere un anumit tip de educație adaptată și destinată copiilor
care nu reușesc să atingă în cadrul învățământului obișnuit nivele educative și sociale
corespunzătoare vârstei.
Cerințe/nevoi educative speciale – CES - este o sintagmă care se referă la cerințele în
plan educativ ale unor categorii de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficiențe
de natură intelectuală, senzorială, psihomotrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiții
psihoafective, socio-economice sau de altă natură; aceste cerințe plasează persoana/elevul
într-o stare de dificultate în raport cu ceilalți din jur, stare care nu-i permite o existență sau o
valorificare în condiții normale a potențialului intelectual și aptitudinal de care acesta dispune
și induce un sentiment de inferioritate ce accentuează condiția sa de persoană cu cerințe
speciale. În consecință, activitățile educative școlare și/sau extrașcolare reclamă noi modalități
de proiectare și desfășurare a lor în relație directă cu posibilitățile reale ale elevilor, astfel
încât să poată veni în întâmpinarea cerințelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu
actul educațional (acest proces presupune, pe lângă continuitate, sistematizare, coerență,
rigoare și accesibilizare a conținuturilor, un anumit grad de înțelegere, conștientizare,
participare, interiorizare și evoluție în planul cunoașterii din partea elevilor).
Altfel spus, cerințele educative speciale solicită abordarea actului educațional de pe
poziția capacității elevului deficient sau aflat în dificultate de a înțelege și valorifica
conținutul învățării, și nu de pe poziția profesorului sau educatorului care desfășoară
activitatea instructiv-educativă în condițiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi.
Evident că această sintagmă poate avea un înțeles anume pentru fiecare elev în parte,
în sensul că fiecare elev este o individualitate și, la un moment dat, într-un domeniu sau altul
al învățării, reclamă anumite cerințe educaționale specifice pentru a putea înțelege și
valorifica la maximum potențialul său în domeniul respectiv (spre exemplu, un elev poate
întâmpina dificultăți de învățare la matematică sau fizică, unde sunt necesare, în special,
anumite categorii de operații ale gândirii la care elevul respectiv este deficitar; în schimb, la
disciplinele din celelalte arii curriculare obține rezultate bune, chiar peste media clasei).
Totuși, sintagma cerințe educationale speciale este utilizată mai ales în domeniul
psihopedagogiei speciale, unde semnifică necesitatea unor abordări diferențiate și specializate
ale educației copiilor cu dizabilități/deficiențe mintale, intelectuale, ale celor cu afecțiuni
neuropsihice, neurofiziologice, senzoriale, fizice, somatice.
Normalizarea este un termen care se referă, în principal, la asigurarea unor condiții de
viață, corespunzătoare pentru persoanele cu cerințe speciale, acceptarea acestora în cadrul
societății sau comunității din care fac parte, fiindu-le asigurate aceleași drepturi,
responsabilități și posibilități de acces la serviciile comunitare ca și celorlalți membri ai
societății, în scopul dezvoltării și valorificării optime a potențialului de care aceste persoane
dispun. Altfel spus, normalizarea se referă la sprijinul oferit persoanelor cu cerințe speciale de
către componentele sistemului social pentru a permite acestora un mod de viață similar sau
apropiat cu al celorlalți membri ai societății; consecințele practice ale normalizării sunt
programele și acțiunile bazate pe incluziune și integrare.
Transpunerea în practică a normalizării se desfașoară pe patru niveluri funcționale:
1. normalizarea fizică
2. normalizarea funcțională
3. normalizarea socială
4. normalizarea societală
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Educația integrată presupune ca relațiile dintre indivizi să se bazaze pe o recunoaștere
a integrității lor, a valorilor și drepturilor comune pe care le posedă.
Educația integrată este tot o formă de educație specială care se desfășoară în alte
condiții decât cele existente în scolile speciale. În schimb, educația integrată încearcă să
înlăture percepția asupra școlilor speciale ca unități școlare segregaționiste.
Educația integrată are drept obiective, următoarele:
- a educa acei copii cu cerințe speciale în școli obișnuite alături de ceilalți copii
normali;
- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaționala, consiliere școlară,
asistență medicalăși socială) în școala respectivă;
- a acorda sprijin personalului didactic al managerilor școlii în procesul de proiectare
și aplicare a programelor de integrare; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerințe speciale
la programul și resursele școlii obișnuite (săli de clasă, cabinete, laboratoare, bibliotecă,
terenuri de sport etc.);
- a încuraja relațiile de prietenie și comunicarea între toți copiii din clasă/școală;
- a educa și ajuta toți copiii pentru înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre ei;
- a ține cont de problemele și opiniile părinților, încurajându-i să se implice în viața
școlii;
- a asigura programe de sprijin individalizate pentru copiii cu cerințe speciale;
- a accepta schimbări radicale în organizarea și dezvoltarea activităților instructiveducative din școală.
Printre cei mai afectați de criza Covid-19 au fost elevii cu cerințe educaționale speciale.
Pentru aceștia, întreruperea obiceiurilor educaționale și obligația de a trece la medii de învățare la
distanță au presupus provocări suplimentare, într-o situație deja dificilă.
Unele țări, precum Finlanda, au acționat în sprijinul elevilor cu CES încă din primele
momente ale închiderii școlilor, pregătind instruirea la domiciliu pentru acești copii. Dar, pe
măsură ce țările au fost obligate să impună măsuri de distanțare și izolare, a devenit necesară
predarea online.
Elevii cu CES riscă o dublă penalizare în timpul închiderii școlilor: în ceea ce privește
accesul la educație, dar și incluziunea. Ei se bazează, adesea, mai mult decât ceilalți copii pe
diverse tehnologii pentru educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția lor către educația online.
Dar, nevoile lor specifice îi împiedică destul de des să aibă acces la instrumentele diverse folosite
în prezent:
✓ Copiii cu deficiențe auditive pot fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe canale video
✓ Copiii cu deficiențe de vedere pot întâmpina probleme cu temele trimise prin platforme
virtuale, dacă formatul nu este accesibil
✓ Elevii cu tulburare de hiperactivitae, cu deficit de atenție pot întâmpina greutăți atunci când
trebuie să își facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le captează
suficient atenția
✓ Pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea prin clasele virtuale, pentru
diverse materii poate deveni o sarcină greu de realizat
✓ Elevii cu dislexie sau disgrafie pot întâmpina greutăți dacă ttebuie să parcurgă singuri
materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul și mijloacele să îi sprijine în învățare
✓ Copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația actuală, la
fel cum e nevoie să fie explicat și copiilor cu anxietate de ce trebuie să-ți schimbe programul
și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea pandemiei.
Această ultimă problemă nu se limitează doar la cei care suferă de anxietate, ci oricui ar
putea fi afectat de situația produsă de pandemie. Din acest motiv, diverse proceduri au fost luate,
local sau național, pentru asistarea elevilor cu CES.
Astfel:
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• Temele pentru copiii cu deficiențe au fost transcrise în Braille, în lipsa unui aparat cu
funcții de accesibilitate pentru astfel de utilizatori
• Pentru elevii cu deficiențe de auz au putut fi aplicate servicii de live captioning la distanță
pentru cursurile video
• Sistemele de învățământ din tări precum Italia, Franța, Irlanda , dar și multe ONG-uri
agregă liste de aplicații și instrumente pentru sprijinirea elevilor cu CES (în SUA, un grup
de profesori a lansat un hotline pentru a-i ajuta la teme pe elevii cu deficiențe de vedere și
auditive )
• În cele mai multe țări există asistenți sau profesori pregătiți pentru a-i ajuta pe elevii cu
cerințe educaționale speciale care oferă online sprijin individual și cu materiale
personalizate.
Cu toate acestea, după actuala criză va fi nevoie de intervenții mai bine structurate și
coordonate în sprijinul elevilor cu CES intervenții care să implice deopotrivă școlile, profesorii,
consilierii, familiile copiilor vulnerabili, care au cel mai mult de suferit.
Educația de calitate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale este despre
armonizare, despre a găsi ce este potrivit să-i predai copilului, asta nu doar în sistem on-line,
ci tot timpul. Învățământul online nu este adaptat copiilor cu CES.Nu este adaptat nici cel față
în față. Evoluția unui copil atipic depinde de cunoștințele, răbdarea, empatia cadrului didactic,
dar și de sprijinul familiei.
BIBLIOGRAFIE
1. https://www.eduform.snsh.ro/campanie-online/educatia-elevilor-cu-nevoi-speciale
2. https://oecdedutoday.com/coronavirus-students-special-education-needs/
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BUNE PRACTICI PRIVIND MENȚINEREA INTERESULUI ELEVILOR CU CES ÎN
ÎNVĂȚAREA ONLINE
Prof. Badea Georgica
Școala Gimnazială Nr.1 Mogoșoaia, Ilfov
O activitate didactică cu adevărat motivantă trebuie să-I implice pe elevi în mod activ,
să le capteze interesul. Cadrul didactic trebuie să fie capabil să stârnească curiozitatea elevilor
prin elemente de noutate, prin crearea unor conflicte cognitive, prin folosirea studiului de caz,
prin antrenarea elevilor în realizarea unor proiecte de echipă etc. Profesorul poate apela și la
impulsul de autoafirmare al elevului, explicându-I că învățarea unei discipline spre exemplu îi
deschide perspective profesionale într-o serie de domenii prestigioase. Foarte important este și
cunoașterea domeniilor de interes ale elevului astfel încât în activitatea de predare să alegem
exemple și să stabilim legături cu aceste domenii de interes.
În opinia lui Rolland Viau, pentru ca activitățile de predare să fie motivante și să-I
intereseze pe elevi, profesorul trebuie să gândească strategiile de predare în funcție de
cunoștințele pe care trebuie să le transmit elevilor, cunoștințe declarative și cunoștințe
procedurale. De asemenea, modul în care profesorul realizează evaluarea poate avea efecte
asupra motivației elevilor. Aprecierea evoluției elevilor trebuie să se facă în termini pozitivi
(ex. laudă, evidențiere, încurajare). Profesorulpoatesă-șipunăprobleme cum săacționezeîn mod
direct asupramotivațieiunui elev. Pentru aceasta este nevoie să realizeze un profil motivațional
al elevului, printr-o evaluare a intereselor acestuia, a atracțiilor și respingerilor pentru o
disciplină sau alta, a perspectivelor de viitor pe care și le-a conturat, a valorii pe care o acordă
activității de învățare. Profilul motivațional al elevului trebuie să includă și percepțiile cu
privire la competența și gradul de control pe care acesta estimează că le are în îndeplinirea
diferitelor sarcini de învățare.
Sarcina de a câștiga atenția elevilor și de a-I ține în priză o perioadă de timp necesită
multe abilități de management și predare. Predarea și interacțiunile ar trebui să ofere
experiențe de învățare de success pentru fiecare elev.
A trebuit să fac unele adaptări care au condus la menținerea interesului elevilor cu
CES în învățarea online:
✓ Furnizarea notițelor lecției. Profesorul poate da o copie a notițelor lecției elevilor care au
dificultățiînluareanotițelorîntimpulorei.
✓ Furnizareaunuiorganizatorgrafic. O schemă, ungrafic, o hartă tip păianjenpoate fi pusă la
dispoziția elevilor pentru a fi completată în timpul prezentării. Organizatorul grafic îi va
ajuta pe elevi să poată asculta informațiile cheie și să observe legăturile între concept și
informațiile asociate.
✓ Folosirea avatarelor personalizate de jucător intensifică experiența de joc. Acesta atribuie
avatarului calităţile pe care şi le-ar dori pentru sine, ceea ce ajută la conştientizarea
propriei ţinte de evoluţie. Odată recunoscută problema, elevul va încerca să suplinească,
să îmbunătăţească eventual lipsă – îşi va adapta comportamentul astfel încât să
augumenteze zona în care este deficitar. Mai mult, elevul tinde să adauge avatarului
trăsături prin care să-şi exprime propriile trăiri: faţă zâmbitoare, tristă, nedumerită,
dezinteresată etc, toate reflect strări ale elevului pe care acesta nu e capabil(sau doritor) să
şi le exprime direct. În timp, elevul/va îşi va dezvolta inclusive latura emoţională prin
acceptarea şi asumarea propriilor trăiri referitoare nu doar la contextual educaţional, ci
extins şi în zona non-educaţională.
✓ Utilizarea instrucțiunilor pas-cu-pas. Informațiile noi sau complicate pot fi prezentate
secvențial, în pași mici. În acest fel, sunt ajutați elevii care posedă cunoștințe inițiale
limitate și care au nevoie de instruire explicit sau din aproape-în-aproape.
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✓ Combinarea simultană a informațiilor verbale și vizuale. Informația verbal poate fi
furnizată cu ajutorul unor dispositive vizuale (de exemplu, pe un ecran sau pe o fișă).
✓ Scrierea unor puncte sau cuvinte cheie pe tablă/whiteboard. Înaintea unei prezentări,
profesorul poate nota, pe tablă/whiteboard, cuvinte noi din vocabular sau puncte cheie.
✓ Utilizarea unui echilibru între prezentări și activități. Este necesar a fi făcut un effort
pentru a realiza un echilibru între prezentările orale susținute de informații vizuale și
activitățile participative. De asemenea, trebuie să existe un echilibru între activitățile
desfășurate în grupuri mari, mici și individuale.
✓ Utilizarea instruirii mnemonice. Dispozitivele mnemonice pot fi utilizate pentru a ajuta
elevii să rețină informații sau pașii pe care trebuie să-I parcurgă în strategia de învățare
aplicată.
✓ Accentuarea recapitulării zilnice. Recapitularea zilnică a ceea ce se știe deja sau a lecțiilor
învățate îi poate ajuta pe elevi să conecteze noile informații cu cunoștințele deținute.
BIBLIOGRAFIE
Gherguț, Alois, Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri și examene de
obținere a gradelor didactice, Ediția a III-a, Iași, Editura Polirom, 2013
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MENŢNEREA INTERESULUI ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂŢAREA ONLINE
Prof. înv.preş. Badea Alina
Grădiniţa cu Program Prelungit Nord 1
Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Omul este o fiinţă dependentă în activitatea pe care o desfăşoară de ceilalţi. Are nevoia
permanentă de a comunica şi coopera. Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe.
Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la
societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile
promovate.
Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie
greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind
produsul unic al eredităţii lor şi al mediului.Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri
în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl consideră un dezastru, iar altele un simplu
inconvenient.
Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă
prin joc informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din
mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp.Datorită faptului că se
desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru
persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie
de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie
de deficienţa copilului. Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub
observaţie, iar la cei cu ADHD jocurile trebuie să fie cât mai variate. Şcoala este de asemenea
un mediu important de socializare. Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi
următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei
copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi
clase obişnuite.
Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o
urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului;
consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare;
situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate
pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile
copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental
considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.
În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi
slabi sau indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive,
copilul cu tulburări de comportament se simte respins de câtre mediul şcolar (educatori,
colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în
grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. Datorită
comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale,
persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste
persoane sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în
familii problemă, care nu se preocupă de bunăstarea copilului.
Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de
terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predareînvăţare şi evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe
terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi
vocaţională personală şi a familiei. Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de
învăţare pentru ca un volum mai mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de
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timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este
făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este
necesar să fie învăţat. Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi
de psihoterapie individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social.
De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi
colegilor, fiind nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate.
Copiii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi
modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces
pentru deplasare, asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. Copiii ce prezintă
tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea psihologului, a
medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor
factorilor educaţionali (familie, cadre didactice).
Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind consilierea elevului şi a
familiei. Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să
depăşească barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au
abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala
trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze
îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. Putem
stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii
comunităţii. Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care copiii să poată discuta cu
lejeritate despre dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să ceară ajutor. Într-o
abordare incluzivă toţi copiii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie
valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun.
Adesea, când explorăm universul fiinţei umane, ne confruntăm cu o mare diversitate.
Copiii care ne trec pragul claselor ne pun în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele
ridicate. De cele mai multe ori găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Însă, uneori suntem
puşi în dificultate de complexitatea problemelor. Una dintre aceste probleme o reprezintă
copiii cu cerinţe educative speciale. Aceşti copii nu sunt speciali în sine. Ei au nevoie doar de
o abordare personalizată în ceea ce priveşte demersurile pe care le întreprindem în educaţia
lor. Educaţia incluzivă (după definiţia dată de UNESCO) este un mod de educaţie adaptat la şi
individualizat în funcţie de nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente
ca vârstă, în care se regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi nivele de competenţă foarte diferite.
Prin educaţia incluzivă este oferit suport - în cadrul şcolilor de masă şi al claselor normale copiilor cu dificultăţi de învăţare, indiferent de originea lor socială sau de tulburările pe care
le prezintă, acceptaţi alături de colegii lor "normali".
Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază.
Conform principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de
nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să
conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare
socială. Diferenţierea şcolară pe baza apartenenţei la o anumita categorie socială sau a
nivelului de dezvoltare individuală este nedreaptă şi nu justifică excluderea din şcoala de
masă. Al doilea argument care susţine necesitatea mişcării integraţioniste este acela că şcoala
de masă este cea care asigură mediul, precum şi nivelul de calitate cel mai propice
învăţământului şi însuşirii aptitudinilor sociale şi cognitive.
Pentru a uşura copiilor cu dificultăţi de asimilare integrarea în şcolile de masă, este
necesar ca în aceste şcoli să se asigure o atmosferă mai primitoare şi de acceptare. Pentru
prevenirea declinului social ulterior nu este suficient ca aceşti copii să fie menţinuţi în
sistemul educaţional tradiţional pentru că există pericolul dificultăţilor de adaptare la
standardele ridicate şi deci pericolul de eşec sau abandon şcolar. Pe lângă acceptarea copilului
în şcoala de masă, trebuie asigurat un mediu educaţional corespunzător, suport şi experienţe
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pozitive copilului cu dificultăţi de învăţare. O caracteristica speciala a acestor copii "în pericol
de excludere" o constituie faptul că posibilităţile lor nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit
al aşteptărilor faţă de copii. Ei nu se adaptează cu uşurinţă si nu pot obţine succese în cadrul
sistemului educaţional tradiţional.
În spatele acestor probleme, stă desigur şi nivelul lor ineficient de funcţionare a
proceselor cognitive, agravat de faptul că nici în cadrul familiei şi nici în şcoală, ei nu
beneficiază de o stimulare cognitivă corespunzătoare. Deficitul cognitiv apărut în urma
educaţie necorespunzătoare este totuşi reversibil şi poate fi compensat chiar şi în cazul unor
tulburări organice, cu condiţia ca potenţialul copilului să fie activat în mod corespunzător.
Toate aceste corecturi se pot realiza în cadrul şcolii de masă şi al familiei, cu ajutorul
programelor de dezvoltare cognitivă. Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei
persoane cu cerinţe educative speciale ar trebui să ţină cont de măsurile care favorizează
autonomia sa personală şi asigură independenţa sa economică şi integrarea sa socială, cea mai
completă posibil, trebuie incluse şi dezvoltate programe de readaptare, măsuri individuale şi
colective care să favorizeze independenţa personală, care să-i permită să ducă o viaţă cât mai
normală şi completă posibil, ceea ce include dreptul de a fi diferit.
Copilul cu deficienţe se adaptează greu la relaţiile interpersonale, de aceea părinţii
trebuie să joace rolul de mediator între copil şi persoanele străine. Uneori părinţii pot
dramatiza excesiv reacţiile inadecvate venite din partea unei persoane străine, identificând o
falsă rea intenţie într-un gest oricât de neutru. Pe de altă parte, unii părinţi refuză să ţină cont
de dificultăţile sociale determinate de deficienţă. În acest fel, ei îi împiedică pe copii să
înţeleagă şi să accepte toate aspectele legate de propria deficienţă. Datorită acestui rol
suplimentar de mediator, reacţiile părinţilor în faţa unui copil cu deficienţă capătă o
importanţă majoră. Părinţii reacţionează prin supraprotecţie, acceptare, negare sau respingere.
Integrarea acestor copii în colectivul unei clase obişnuite exprimă atitudinea favorabilă
a acestora faţă de unitatea de învăţământ şi faţă de cadrul didactic, ajută la consolidarea unei
motivaţii puternice, care susţine efortul copilului în activitatea de învăţare, duce la realizarea
unor progrese la învăţătură şi în plan comportamental. Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor
speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor de educaţie ale familiilor
acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor.
BIBLIOGRAFIE
1. Weihs T J “Copilul cu nevoi speciale”, Ed Triade, Cluj Napoca, 1998
2. Arcan P, Ciumageanu D “Copilul deficient mintal”, Ed Facla
3. Verza F “Introducerea în psihopedagogia specială şi asistenţa socială”, Ed Fundatiei
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES;
COMUNICAREA ŞI ÎNVĂŢAREA LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ
ÎN MEDIUL ONLINE
Băiașu Alina Gabriela
Liceul Tehnologic „Ion Bănescu”, loc. Mangalia, jud. Constanța
Preșcolaritatea este vârsta celor mai profunde și mai intense schimbări. Cercetările de
neurologie asupra dezvoltării sistemului nervos central și cercetările de psihologia dezvoltării
scot în evidență importanță primilor ani pentru dezvoltarea abilităților și dobândirea
competențelor necesare de-a lungul vieții.
Ca orice proces de învățare, dobândirea abilităților emoționale, sociale și
comportamentale de bază este posibilă doar în condițiile în care există structurile nervoase
corespunzătoare. Ca urmare, primii ani de viață sunt esențiali în începerea procesului de
dezvoltare a acestor abilități, fapt dovedit de modul în care se realizează dezvoltarea creierului
(până la trei ani se realizează aproximativ 80% din dezvoltarea acestuia) și faptul că în
perioada preșcolară creierul copilului e de 3 ori mai active decât creierul unui adolescent.
Importanța abilităților de bază în perioada preșcolară este dată și de cercetările făcute
în domeniul neuropsihologiei (Shore,R. Rethinking the Brain). Modul în care creierul se
dezvoltă este rezultatul interacțiunii complexe dintre genele cu care te naști și experiențele de
învățare de-a lungul primilor ani de viață. Interacțiunile cu adulții nu doar creează un context,
ci afectează în mod direct dezvoltarea structurilor cerebrale care fac posibilă învățarea și
dezvoltarea de abilități.
Rolul de părinte este o mare provocare pentru orice adult. Pe lângă stresul zilnic,
creșterea și educarea copiilor preșcolari poate fi o activitate destul de istovitoare pentru mulți
părinți.
Ce putem face pentru a-i oferi și copilului preșcolar atenția și timpul de care are
nevoie pentru a crește sănătos și echilibrat?
Aspectele cheie ale unei strategii pozitive de creștere și educare a copiilor preșcolari
sunt:
Crearea unui mediu sigur și stimulativ care:
- Îi oferă predictibilitate, adică posibilitatea de a ști ce urmează să se întâmple, prin
implicarea lui în rutinele zilnice;
- Îi oferă un program structurat de activități;
- Îi oferă posibilitatea de a explora, de a descoperi, de a experimenta, de a-și dezvolta
abilitățile;
- Îi pune la dispoziție și îl implică într-o multitudine de activități interesante care îl
încurajează să se joace independent, îi stimulează curiozitatea, îi dezvoltă limbajul și
gândirea.
Construirea unor contexte pozitive de învățare
Copilul preșcolar are nevoie de un mediu suportiv în care să învețe și să exerseze pentru a-și
dezvolta abilitățile. În acest sens, calitatea, nu cantitatea timpului petrecut cu copilul contează.
El se va simți valoros și important pentru părinții săi/adulții care contribuie la dezvoltarea sa.
Folosirea tehnicilor de disciplinare pozitivă este eficientă atunci când copiii
preșcolari trăiesc într-un mediu predictibil, cu reguli și limite clar stabilite, cu rutine de
comportament și primesc foarte multă atenție atunci când se comportă adecvat și
atunci când adulții care interacționează cu ei se sprijină reciproc și folosesc aceleași
strategii.
Așteptări realiste ale părinților, educatorilor legate de evoluția copilului și de modul
de performare a rolului de părinte/dascăl.
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Fiecare om este unic și se dezvoltă diferit. Este foarte important să știm atunci când inițiem
copilul în învățarea unei noi abilități dacă este pregătit ca nivel de dezvoltare să achiziționeze
acea abilitate.
Părinții, dascălii trebuie să stabilească așteptări adecvate nivelului de dezvoltare
specific copilului preșcolar. Toți copiii manifestă la un moment dat comportamente
inadecvate. Toți copiii fac greșeli. Greșeala este o etapă inerentă oricărei etape de
învățare. Important este să nu privim ca pe o catastrofă, ci ca pe o oportunitate de a
învăța lucruri noi.
Este de dorit ca adulții din viața preșcolarului să caute informații despre specificul
dezvoltării copilului la această vârstă, precum și despre cerințele educaționale
speciale pe care le pot avea unii preșcolari.
La această vârstă, copilul se află într-un proces de învățare. Abilitățile se formează în
contextele obișnuite din viața de zi cu zi, sub ghidarea părintelui și a educatoarei. Orice copil
are nevoie de timp și exercițiu pentru a ajunge să facă în mod spontan un comportament.
În ultimul timp, educația digitală a devenit una dintre preocupările prioritare ale
învățământului românesc, prin impunerea alfabetizării și a comunicării digitale pentru orice
participant la procesul instructiv-educativ. Integrarea și utilizarea diverselor tipuri de
tehnologii în procesul educațional nu mai este văzută ca o mișcare avangardistă, ci ca o
necesitate.
Particularitățile unui proces de predare online de succes ne vor ajuta să înțelegem cum
putem, în loc să replicăm în varianta digitală cursurile față în față, dimpotrivă, să le regândim
și să le transformăm într-o formă flexibilă, utilă și chiar plăcută pentru elevi.
Procesul de predare-învățare-evaluare online este important să fie:
✓ simplu și previzibil, deoarece dascălul nesflându-se în aceeași încăpere cu elevii,
instrucțiunile trebuie oferite din timp, să fie cât mai explicite și cât mai ușor de găsit.
✓ cu implicarea părinților
Deoarece și părinții trec printr-un proces de adaptare, pentru a putea să îi susțină pe copii în
învățare, este important să comunicăm cu ei într-o manieră simplă, detaliată și cât mai
predictibilă.
✓ atractiv
Întreg procesul trebuie să fie prietenos cu utilizatorul – cadrul didactic poate folosi o
metaforă, un joc sau umorul pentru a transforma învățarea on-line în ceva atractiv. Construiște
sarcinile (în special cele care implică tehnologia) în așa fel încât ele să curgă și să fie facile
pentru copii.
✓ captivant
Este de dorit să se folosească imagini vizuale puternice, lecția să fie transformată într-o
aventură sau într-o poveste, să le fie date de la început misiuni distractive copiilor (de ex. să
identifice sintagma falsă dintr-o lecție, să găsească elementul ascuns din prezentare) pentru a
le veți capta și menține atenția mai ușor.
✓ cu participare activă. Pentru a participa activ și pentru a se implica cu încredere,
copiii au nevoie de competențe digitale adecvate.
✓ conținând materie adaptată
Cantitățile mari de informații nu sunt deloc potrivite pentru instruirea on-line, motiv pentru
care este înțelept ca dascălul să împartă conținutul unei lecții în fragmente mai mici și,
totodată, să se concen-treze pe ceea ce este esențial. Un conținut simplificat și adaptat va avea
șanse mult mai mari să fie asimilat de elevi.
✓ interactiv și colaborativ
Un exemplu bun poate fi realizarea de proiecte sub formă de filme video, interviuri
audio, planșe digitale, compuneri scrise, benzi desenate și așa mai departe.
✓ integrând feedback
36

Repere CES nr. 4

Martie 2021

Un feedback verbal merge dincolo de o simplă notă. El poate lua forma unui sfat, a unei
recomandări de îmbunătățire sau chiar a unei încurajări. Acesta este cu atât mai vital în
situațiile în care interacțiunea față în față lipsește. Încurajarea și valorizarea aspectelor
pozitive vor crește motivația copiilor și le vor menține vie atenția pentru învățare un timp mai
îndelungat.
Este esențială stimularea conectării cu viața, trăită cât mai plenar și autentic. Este
important să hrănim conștiința unicității pe care fiecare om o are în lume și importanța sa în
cadrul întregului numit Viață.
Împlinirea acestor nevoi se reflectă în gradul de vitalitate și starea de bine a copilului.
Iubirea și libertatea oferite copilului se transformă în autonomie, curaj, creativitate și
competență.
Situația curentă aduce cu sine mari provocări, motiv pentru care este important să ne
concentrăm pe starea de bine a copiilor, menținerea lor conectați cu educația, fără a avea
cerințe nerealiste cu privire la învățare. Interacțiunea cu un adult prezent, disponibil și
informat creează premisele pentru o conștientizare a emoțiilor, gândurilor și acțiunilor, în
orice context.
BIBLIOGRAFIE
1. Ceobanu, C., Cucoș, C., Istrate, O., Pânișoară I.O., Educația digitală, Polirom, 2020;
2. Șchiopu, U., Verza, E. Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 1995;
3. Organizația Salvați Copiii România, Programul Ora de Net.

37

Repere CES nr. 4

Martie 2021

EDUCAȚIA SPECIALĂ ÎN MEDIUL ONLINE
Prof. Baicu Ileana
Liceul Tehnologic „Dacia”, București
Problemele legate de integrare şcolară sunt orientate în esenţă înspre ,,integrarea în
structurile învăţământului de masă a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie, pentru a oferi un
climat favorabil dezvoltării, armonioase şi cât mai echilibrate, a personalităţii acestora.”
(A.Gherguţ, p.12, 2001).
Şcoala incluzivă reprezintă un pas înainte în procesul de permeabilizare şi de
eliminare treptată a barierelor educaţionale dintre elevii obişnuiţi şi elevii cu cerințe educative
speciale.
Integrarea semnifică faptul că relaţiile între indivizi sunt bazate pe o recunoaştere a
integrităţii lor, a valorilor şi a drepturilor comune pe care le posedă. Integrarea se realizează
de la simplu la complex, pe mai multe niveluri. Aceste niveluri sunt:
- Integrare fizică, care permite persoanelor cu cu nevoi speciale satisfacerea nevoilor de
bază ale existenţei şi realizarea ritmurilor existenţei.
- Integrare funcţională, care se referă la asigurarea funcţionării persoanei în mediul
înconjurător, prin folosirea facilitaţilor şi serviciilor pe care acesta le oferă.
- Integrare socială, se referă la ansamblul relaţiilor sociale dintre persoanele cu nevoi
speciale şi persoanele normale, indivizi sau grupuri sociale cu care acestea se
intersectează.
- Integrare personală, este legată de dezvoltarea relaţiilor de interacţiune cu persoane
semnificative, în diverse perioade ale vieţii.
- Integrare în societate, se referă la asigurarea de drepturi egale şi respectarea
autodeterminării individului cu nevoi speciale.
- Integrare organizaţională, se referă la formele şi structurile organizatorice, care
sprijină integrarea persoanelor cu nevoi speciale în interiorul societăţii.
Formele de integrare a elevilor cu cerințe educative speciale:
•
Integrare totală (elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită, cu excepția
programelor terapeutice, care se pot desfășura în spații speciale, destinate acestui scop);
•
Integrare parțială (elevii cu CES petrec doar o parte din timp în școala
obișnuită sau la anumite discipline scolare, unde pot face față);
•
Integrare ocazională (participare ocazională, în comun, la diferite excursii,
serbări, întreceri sportive, spectacole etc).
Fiecare cadru didactic, pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES,
va iniția acțiuni care presupun: colaborarea cu părinții și consilierea acestora; implicarea
directă în lucrul efectiv cu copiii și nu în calitate de observator.
Conceptul de CES corespunde unei abordări care:
- postulează ideea că fiecare copil este unic;
- demonstrează faptul că orice copil poate învăța;
- valorizează unicitatea tipului de învățare determinată de particularitățile individuale;
- cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învățare, care sprijină și întărește
învățarea, dacă este folosită adecvat;
- consideră curriculum-ul școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil, adaptabil la
nevoile elevilor;
Numai plecând de la acest tip de abordare, putem vorbi despre egalitatea de șanse, de
acces; participarea și integrarea școlară și socială. De altfel, dacă ținem cont de diferențele
individuale, oricum, toţi elevii, care participă la procesul de educaţie, trebuie să beneficieze de
o diferenţiere educaţională, pentru că: au abilităţi diferite; au interese diferite; au experienţe
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anterioare de învăţare diferite; provin din medii socio-familiale diferite; au diferite
comportamente afective; au potenţial individual de învăţare.
Avantaje ale învățământului online
Platformele online aduc multe beneficii copiilor, ele completează educația clasică prin
utilizarea animațiilor educative, a jocurilor de dezvoltare cognitive, sociale, emoționale.
Lecţiile virtuale și jocurile educaționale oferă copiilor o vedere realistă asupra materiei
repetate sau a activităților întreprinse.
Instruirea online are ca principal avantaj facilitarea accesului la studiu de oriunde.
Indiferent de distanță, prin intermediul conexiunii la internet, folosind telefonul mobil, tableta
ori laptopul, are loc comunicarea între profesor și elev.
Pentru că nu toți elevii reușesc să învețe lecția din prima încercare, este important ca
aceștia să poată descarca imaginile și materialele video, folosite de profesori în timpul lectiei,
pentru a reveni la ele după încheierea acesteia. De asemenea, transcrierea continutului audio
(explicațiile oferite verbal de către profesor fie live, fie în materiale video înregistrate) este
esențială pentru învățarea online eficientă.
În spațiul online se pot folosi cu succes tehnologii inovative ca: animațiile,
conferințele video, jocurile. Astfel, profesorul are libertatea de a fi creativ, cu noile experiențe
de învățare, adaptându-se necesităților fiecărui elev în parte, tuturor stilurilor de învățare. Se
pot utiliza, pentru elevii cu un stil de învățare preponderent vizual și auditiv, prezentări PPT și
clipuri cu ajutorul platformelor Powtoon și Twinkle și aplicațiilor cum ar fi cea oferită de
Google: playgoogle.
Tehnologia, utilizată în cadrul procesului de învăţare online, vine în sprijinul copiilor
cu cerinţe educaţionale speciale. Astfel, prin folosirea unei simple taste, elevii reușesc să
indice o alegere, să exprime dorinţe sau necesităţi, iar munca în echipă, în vederea realizării
de proiecte, devene o bună strategie pentru integrarea acestora.
Unul dintre elementele succesului școlar îl reprezintă și implicarea părinților . În ceea
ce privește dezavantajele învățământului online menționăm:
• Lipsa echipamentului tehnic;
• Cunoștințele mai mult sau mai puțin solide în domeniul TIC;
• Atitudinea reticentă la nou etc.
Capacitatea de adaptare la nou reprezintă o condiție necesară, pentru ca efortul
profesorului să dea rezultatele scontate, pentru ca elevul, beneficiarul direct al procesului
instructiv-educativ, să obțină cunoștințele într-un mod eficient. Astfel, învățământul online
reprezintă o alternativă viabilă pentru învățământul tradițional, cu respectarea clauzei
adaptabilității participanților la educație.
BIBLIOGRAFIE
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ROLUL COMPENSATORIU AL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI
COMUNICĂRII ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE PENTRU ELEVII CU CERINŢE
EDUCAŢIONALE SPECIALE
Banu Liliana
Centrul Școlar De Educație Incluzivă Nr 2, Comănești, județul Bacău
Tehnologia informaţiei şi comunicării (T.I.C.) este deosebit de valoroasă în procesul
de învăţare a copiilor, şi în mod deosebit a celor cu cerinţe educaţionale speciale (CES).
La etapa actuală de dezvoltare a societății, tehnologiile informaționale sunt aplicate,
practic, în toate domeniile activității umane și învățământul nu face excepție de la această
constatare.Internetul, softurile educaționale,instruirea asistată de calculator, manualele
electronice sînt doar cîteva dovezi în favoarea expansiunii TIC în educație.În ultimii ani, TIC
sunt aplicate tot mai frecvent și în procesul de recuperare/ educație a copiilor cu CES. Grație
caracteristicilor sale unice, calculatorul devine un instrument foarte eficace în procesul de
individualizare și ameliorare a situației copilului cu CES.TIC oferă o multitudine de metode și
tehnici speciale și inovatoare pentru instruirea copiilor cu CES, care, de regulă, au interes
scăzut pentru învățare, se adaptează cu greu mediului școlar general, nu se pot concentra
pentru o perioadă îndelungată de timp și nu reușesc să execute sarcinile date de către
învățători/profesori.
Obiectivele de bază în procesul de utilizare a calculatorului în predare-învățare țin de
soluționarea a două probleme importante:
1. Dezvoltarea motivației copiilor pentru activitățile de învățare.
2. Dezvoltarea deprinderilor de lucru cu calculatorul, ceea ce, ulterior, poate facilita inserția
socioprofesională. Scopul principal în acest proces rămîne a fi asigurarea incluziunii
școlare a copiilor cu CES, pentru care este necesară respectarea condițiilor relevante de
depășire a barierelor de implementare a TIC în educația cerințelor speciale.
La modul concret, aceste condiții pot fi întrunite prin:
1. crearea infrastructurii adecvate pentru CES;
2. integrarea TIC în curriculum și în procesul propriu-zis de predare;
3. formarea specialiștilor capabili să aplice TIC în educarea copiilor cu CES.
Dezvoltarea infrastructurii TIC constituie baza procesului de implementare a
tehnologiilor moderne în educația copiilor cu CES – fără de instrumente, tehnici și tehnologii
adecvate, este imposibilă promovarea TIC. Este vorba aici atît despre tehnologii, în sensul
metodelor și formelor de lucru, cât și despre tehnici și echipamente corespunzătoare.
Rolul TIC în procesul de educație a copiilor cu CES poate fi abordat printr-o triplă
dimensiune:
a) de compensare;
b) de învățare (didactic);
c) de comunicare.
Rolul compensatoriu al TIC se referă la utilizarea acestora ca asistență tehnică, care
permite copiilor cu CES să ia parte activă în procesul de interacțiune și comunicare (o
persoană cu dizabilități fizice poate folosi calculatorul pentru a scrie; un elev cu probleme de
auz va folosi calculatorul pentru a citi un mesaj transmis de un coleg etc.). Din acest punct de
vedere, TIC dezvoltă capacitatea elevilor de a controla mediul, de a avea acces la informații,
de a comunica cu mediul proxim și cel mai îndepărtat.Altfel spus, TIC pot compensa/recupera
sau substitui funcțiile naturale ale persoanei.
Aplicarea TIC în procesul educațional propriu-zis conduce spre dezvoltarea unei mari
varietăți de strategii de predare-învățare-evaluare pentru elevii cu CES.TIC se pretează perfect
tehnologiilor educaționale incluzive, deoarece creează numeroase oportunități de
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individualizare a procesului educațional. TIC permit valorificarea curriculumului general
într-o formă în care să satisfacă necesitățile unice și diferenţele, dar și să dezvolte abilităţile
individului, prin abordarea unui ritm propriu de dezvoltare. TIC devin, astfel, o resursă
valoroasă pentru învățare și incluziune. TIC pot intermedia comunicarea eficientă între elevii
cu CES și diverși conlocutori: cadre didactice, colegi, prieteni etc. În acest context,
calculatorul devine o resursă care face posibilă comunicarea în cazuri aproape imposibile în
alte condiții pentru persoane cu tulburări de limbaj, probleme de comunicare și alte deficiențe.
În plus, TIC pot servi drept instrument pentru organizarea învățămîntului la distanță pentru
copii nedeplasabili temporar sau în alte condiții.
Cele mai cunoscute forme de lucru cu calculatorul în procesul educațional al elevilor
cu CES sunt:
1. jocurile didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază de citit-scris și calcul;
2. utilizarea resurselor INTERNET;
3. operațiile în diverse programe de calculator:Microsoft Word, Paint, Power Point,
Microsoft Excel;
4. jocuri distractive pentru dezvoltarea unor abilități concrete.
În funcție de dizabilitate și problemele cu care se confruntă elevii cu CES în procesul
de învățare, pot fi identificate diverse T.A. Programele de calculator, adaptate diferitor
categorii de CES, devin TA, sunt ușor de utilizat și creează satisfacții în procesul de învățare.
Aplicarea TIC în procesul de predare-învățare nu înseamnă neapărat schimbarea
metodelor de predare, ci, mai degrabă, adaptarea metodelor pentru obținerea celor mai bune
rezultate, prin optimizarea și eficientizarea procesului educațional.
Proiectarea didactică a activităților educaționale cu aplicarea TIC în clasa/grupul în
care sunt incluși copii cu CES se va face cu luarea în calcul a unor aspecte esențiale, legate de
elev, mediul de învățare, sarcinile de lucru, instrumentele utilizate. Informația importantă,
referitoare la toate aceste variabile ale procesului educațional, o putem obține prin
identificarea răspunsurilor la un șir de întrebări ce țin de organizarea procesului de predareînvățare evaluare.
1. Cu referire la elev:
a) Care sunt problemele, constrîngerile, barierele în învățare?
b) Care sunt competențele (obiectivele) de achiziționat?
c) Care sunt necesitățile individuale ale elevului?
d) Care este modul cel mai adecvat de învățare pentru elevul concret?
2. Cu referire la mediul de lucru:
a) Cum asigurăm accesul elevului la calculator (în sala de studii, acasă, în cabinetul de
informatică, în alte locații specializate)?
b) Ce acțiuni de sprijin necesită elevul pentru a avea acces la calculator și a putea opera cu
acesta?
3. Cu referire la sarcinile de lucru:
a) Ce sarcini de lucru vor fi stabilite pentru elevul concret?
b) Care ar putea fi eventualele probleme în executarea sarcinilor de către elev?
c) Care sarcini (părți ale acestora) pot fi realizate cu ajutorul calculatorului?
4. Cu referire la instrumentele utilizate:
a) Care program, soft și ce resurse online vor fi cele mai adecvate pentru a răspunde
necesităților elevului în acord cu potențialul acestuia?
b) În dezvoltarea căror strategii de predare vor fi folosite TIC?
c) Ce strategii vor fi aplicate pentru a ajuta în mod real elevul să folosească tehnologiile
disponibile?
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Aplicând TIC în procesul general de educație și, în particular, în educația copiilor cu
CES, esențial este faptul că noile tehnologii ajută cadrelor didactice să transforme învățarea
într-o activitate interesantă și atractivă, imprimând procesului ca atare mai multă eficiență.
Materialele în format electronic – software – au un potențial mare și această constatare
este demonstrată de practica educațională curentă.Software educațional reprezintă orice
produs software, în format diferit, care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecție,
un curs etc., fiind o alternativă (iar în unele cazuri – unica soluție) față de metodele didactice
tradiționale.
În practică, există mai multe tipuri de softuri educaționale, ce pot fi utilizate în funcție
de scopul activității didactice sau extradidactice:
1. Softuri interactive de învățare – programe cu un înalt grad de individualizare a parcursului
educațional, în funcție de nivelul de pregătire a copilului, ce se bazează pe strategii care
permit feedbackul și controlul permanent.
2. Softuri de simulare – reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real prin
intermediul unui model de comportament similar.
3. Softuri de investigare – explorarea de către elevi a unui mediu din care aceștia pot culege
informațiile necesare rezolvării sarcinilor de învățare.
4. Softuri tematice – subiecte/teme din diferite arii curriculare/domenii, contribuind la
extinderea cunoștințelor în diverse domenii.
5. Softuri de testare/evaluare – programe de verificare a cunoștințelor, prezentate într-o gamă
foarte largă de produse, în funcție de momentul testării, scopul, tipologia interacțiunii etc.
6. Softuri educative – programe sub formă de jocuri didactice, prin care copiii sunt implicați
în situații de învățare.
Tehnologiile informaționale şi comunicaționale (TIC) au un rol important în
elaborarea/adaptarea materialelor didactice şi a procesului de predare/învățare în general. Cel
mai simplu computer, poate fi folosit în calitate de dispozitiv, echipament pentru citit-scris,
audiere, vizualizare, desen, grafică, modelare etc. Totodată, pot fi folosite computere mai
avansate, adaptate persoanelor cu dizabilități fizice, senzoriale. Folosirea TIC creează
oportunități şi pentru aplicarea softurilor educaționale atît pentru formarea/achiziționarea
competențelor şcolare de bază, cât şi pentru realizarea diferitelor terapii specifice activităților
recreative etc.
Concluzii:
Problematica instruirii copiilor cu CES reprezintă necesităţi educaţionale suplimentare,
complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale ale
elevilor cu caracteristicele anumitor deficienţe, tulburări sau dificultăţi de învăţare precum şi o
asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.).
Avantajele utilizării TIC: motivarea elevilor, dezvoltarea interesului pentru studiu;
lecţii diferenţiate, în funcţie de potenţialul elevilor; instruirea individualizată;învăţare activă,
eficientă, interactivă; accesibilizarea fenomenelor; asigură accesul pentru toţi la noile
tehnologii; evaluare cu un grad mai mare de obiectivitate şi adaptată la nivelul de dezvoltare
al elevilor;creşterea randamentului profesorului, încurajarea inovaţiei didactice; dezvoltarea
abilităţilor de lucru la calculatorul; dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă cu alți elevi cu
C.E.S; climatul cooperant.
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ADAPTAREA SCENARIULUI DIDACTIC AL UNEI LECȚII,
ÎN MEDIUL ONLINE
Prof. înv. primar Barcan Carmen – Mihaela
Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău, jud. Bacău
Pandemia pe care încă o mai traversăm ne-a pus în situația de a defășura lecțiile
sincron sau asincron, pe platforme educaționale virtuale, adaptând întreg scenariul didactic
pentru mediul online. Aceasta a presupus mult mai multă implicare din partea învățătorului,
atât în ceea ce privește familiarizarea cu varietatea resurselor în format digital, cât și crearea
unor astfel de resurse, prin care să capteze atenția tuturor elevilor, cât și a fiecăruia în parte.
De modul în care fiecare dintre noi am reușit să ne adaptăm stilul de predare astfel încât să
genereze implicare, interes și dorință de învățare din partea elevului, a depins reușita fiecărei
lecții.
Chiar și atunci când avem la dispoziție resurse digitale, aplicații online sau o platformă
educațională virtuală, activitățile de învățare și evaluarea trebuie gândite chiar cu mai mare
atenție și corelate mai bine cu obiectivele învățării, pentru încadrarea în timp, pentru utilizarea
la maxim a potențialului suportului digital în creșterea participării tuturor elevilor, pentru
complementarizarea învățării.
În mediul digital, de multe ori, elevi mai timizi, cu dificultăți în învățare sau chiar cu
CES, își pot găsi, în activități de învățare care utilizează noile tehnologii, noi repere și noi
modalități de expresie, mai familiare și care le facilitează performanța. De aceea, provocarea
pentru profesor este să gândească activități antrenante, care să optimizeze învățarea, să îi
atragă pe elevi în învățare.
Prezint în cele ce urmează un posibil scenariu didactic pentru o lecție de limbă și
literatură română, la clasa a III-a , realizată în mediul online, în care tipul de învățare este
sincron.
Subiectul: Textul „FURTUNA”, după Ruth Stiles
Gannett
Tipul lecției: de transmitere de noi cunoștințe
1. Captarea atenției – ghicitori despre fenomene ale
naturii
JOC https://wordwall.net/resource/910016
2. Enunțarea obiectivelor
3. Actualizarea cunoștințelor anterioare
Cuvântul FURTUNĂ - brainstorming
- utilizarea aplicației WORD ART pentru a scrie cuvintele și a
le integra într-o imagine https://wordart.com/
4. Prezentarea noului conținut
Prezentarea, pe scurt, a cărții Dragonul tatălui meu, din care
face parte fragmentul din manual
(https://www.editura-arthur.ro/info/blogitem/dragonul-tataluimeu-fragment-dintr-o-noua-editie )
Audierea textului din manualul digital
(https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IIIa/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/)
Discuții despre tipul textului, cu ajutorul filmulețului despre textul științific și textul
literar, din manualul digital (https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IIIa/Limba%20si%20literatura%20romana/Intuitext/Partea%20I/)
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5. Dirijarea învățării
Citirea, în lanț, a textului din manual
Întrebări și răspunsuri privind aspecte formale, cât și de conținut, ale textului
6. Obținerea performanței
Ex. 5 și 6/ pagina 21, din auxiliarul „Să dezlegăm tainele textelor literare” (sem. I),
autori Carmen Iordăchescu și Luminița Mincă, Ed. Carminis
Motivează! Elmer avea dreptate când susținea că se aflau pe un banc de nisip în
apropierea țărmului? (două argumente)
Spune-ți părerea! Elmer este un băiat curajos? (2-3 argumente)
7. Feedback-ul
Ordonarea corectă, de către fiecare elev, a momentelor acțiunii textului – jocul
interactiv realizat în platforma educațională WORDWALL
https://wordwall.net/ro/resource/5969552/furtuna-dup%c4%83-ruth-stiles-gannet
8. Evaluarea
Stabilirea ordinii corecte a momentelor acțiunii, din jocul interactiv
Aprecieri verbale
9. Retenția și transferul
Enumerarea activităților desfășurate pe parcursul orei
Evidențierea celor mai plăcute activități
Tema pentru acasă:
STELUȚA ÎNTREBĂRILOR (formulări de întrebări și răspunsuri, despre
conținutul textului – în scris, pe caietul de teme)
Opțional:

RULETA CITITORULUI https://wordwall.net/resource/910172
Prin urmare, pe aproape fiecare secvență de lecție, învățarea poate și ar trebui să fie o
activitate plăcută pentru elevi, recompensându-le efortul prin satisfacția de a reuși, de a atinge
un obiectiv anunțat, de a se autodepăși, de a participa împreună cu colegii și cadrul didactic.
Ingredientele principale sunt curiozitatea, jocul și participarea, iar din partea profesorului,
disponibilitate, deschidere, cunoașterea elevilor, cunoașterea instrumentelor pedagogice,
competețe digitale, creativitate și flexibilitate. Doar creând un context optim de învățare și
conferind un design atractiv acesteia, valorizând fiecare elev, indiferent de particularitățile
sale de vârstă și intelectuale, vom putea facilita învățarea și îndeplini obiectivele educaționale
pe care ni le-am propus în cadrul lecției.
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NEVOILE COPILULUI CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE
Prof. Baron Oana Maria
Grădinița nr. 94, sector 6, București
Pandemia a presupus o redimensionare a procesului instructiv-educativ, mai ales în
privința copiilor cu cerințe educative speciale. Cadrele didactice au propus o serie de activități
care să vină în intâmpinarea nevoilor acestor copii pentru ca efectele distanțării sociale să fie
cât mai puțin nocive asupra dezvoltării cognitive și emoționale .
Este adevărat că, de multe ori, lipsa tehnologiei adecvate, cunoșterea insuficientă a
platformelor educaționale a îngreunat procesul instructiv-educativ. Totuși, capacitatea umană
de a se adapta la situații noi, a înlăturat o mare parte dintre aceste bariere, astfel că, in acest
moment, putem afirma că majoritate cadrelor didactice au reuși să dobândească anumite
competențe esențiale derulării procesului istructiv-educativ în mediul online.
Grădinița ca instituție publică de formare și socializare trebuie să răspundă cerințelor
tuturor copiilor, atât celor care au un ritm de învățare peste medie, dar și celor care manifestă
dificultăți de invățare. Fiecare cadru didactic a fost pus în situața de a avea la grupă copii care
au cerințe educative speciale și a fost nevoit să identifice cele mai potrivite metode de
predare-învățare pentru a-i determina să se implice conștient și voluntar în activitățile de
învățare.
Obiectivul principal al învățământului de masă în care sunt incluși copiii cu CES este
asigurarea integrării acestora în mediul școlar. Grădinița trebuie să aibă în vedere
transformarea copilului cu CES într-o persoană capabilă să-și creeze propriile procese și
strategii de raționament utile pentru rezolvarea problemelor reale din viața cotidiană.
Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluțiile propuse de factorii
abilitați. O calitate esențială a curriculum-ului școlar actual este aceea că vizează un grad
mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său și să fie
tratat în funcție de capacitățile sale de învățare.
Diferențierea curriculum-ului atât pentru copiii cu dizabilități, cât și pentru cei cu un
potențial de învățare ridicat se întemeiază pe aceleași premise: sistemul de învățământ se
poate adapta unor abilități și trebuințe diferite; aceleși scopuri educaționale pot fi atinse prin
mai multe tipuri de programe adaptate; realizarea scopurilor educaționale este facilitată de
selecția și organizarea obiectivelor educaționale conform diferențelor individuale; diferitele
trebuințe educaționale pot fi întâmpinate prin oportunități educaționale variate.
În activitățile didactice destinate copiilor cu CES se pot folosi metodele expozitive:
povestirea, expunere, explicația, descrierea, dar trebuie respectate anumite cerințe: să se
folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie
clară, ideile să fie sistematizate, să se recurgă la procedee și materiale intuitive.
Metodele de stimulare (jocul didactic, dramatizarea) pot fi aplicate cu succes atât în
ceea ce privește conținutul unor discipline, cât și în formarea și dezvoltarea comunicării a
copiilor cu CES.
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LIMBILE MODERNE ȘI INTEGRAREA COPIILOR CU CES
Prof. Bădiţa Oana
Școala „Eufrosina Popescu”, Botoșești-Paia, jud. Dolj
În școala românească modernă europeană, se caută soluții în a integra copiii cu CES,
eforturile fiind susținute pe două căi: formarea cadrelor didactice pentru a putea lucra eficient
cu asfel de copii precum și demersurile în a realiza diverse tipuri de documente reglatoare și
cu caracter practic care să delimiteze clar: ce poate să învețe elevul cu CES, ce are nevoie,
metodele didactice ce trebuiesc abordate, mijloacele, resursele necesare și mai ales evaluarea
acesuti tip de elev.
Şcoala incluzivă se referă în sens restrâns la integrarea tuturor copiilor, indiferent de
capacităţile şi competenţele de adaptare şi deci de învăţare, într-o formă de şcoală. În sens
larg, ea înseamnă preocuparea pentru ca fiecare copil să fie sprijinit şi să se lucreze în
beneficiul învăţării tuturor.
Profesorul de limbi moderne este pus in fața unei dileme majore, poate mai mult decît
alte cadre didcatice: Ce poate învăța un elev cu CES în altă limbă decât cea maternă, el având
dificultăți majore, cîteodată, în a înțelege și a-și însuși noțiuni de bază în limba maternă. La
acestă întrebare, pedagogii dau ca exemplu un tip de demers diferențiat pe tipul de deficiență
avut de copilul în cauză, care urmărește pași anumiți incluși în așa numitul PEI (Plan
educțional de intervenție). Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi
predare şi pentru că fiecare aduce cu sine în procesul complex al învăţării şi dezvoltării o
experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune specifică, un ritm personal, un
mod de abordare, un context cultural căruia îi aparţine.
Predarea este un act de cooperare, reflectie şi descoperire, la care participă atât
profesorul (care poate coopera cu colegii săi) cât şi elevii unei clase. O resursă importantă
pentru profesor în predare este cooperarea elevilor. Pregătirea predării şi de multe ori
realizarea ei se completează cu cooperarea între profesori şi chiar cooperarea cu unii părinţi.
Fiecare şcoală care doreşte să fie deschisă şi flexibilă, abordând maniera incluzivităţii,
trebuie să asigure, prin managementul pe care îl propune:
- o înţelegere reală a ceea ce este incluziunea, definirea procesului ca atare, nu numai o
simplă plasare a copiilor împreună;
- să recunoască legăturile dintre educaţia incluzivă şi valorizarea diversităţii umane.
Această manieră asigură promovarea ethosului şcolar care valorizează toţi copiii şi
familiile lor.
- să favorizeze un climat de sprijin flexibil si raspunsuri creative la nevoile / cerintele
individuale. Lipsa de succes la răspunsurile iniţiale nu trebuie să constituie un motiv pentru a
abandona incluziunea ci să devină un punct de plecare;
- recunoaşterea incluziunii ca o parte a politicilor de egalizare a şanselor cu
aranjamentele clare pentru implementare, fundamentare şi monotirizare;
- să asigure ca toate dezvoltarile şcolilor si politicilor şcolare să ţină cont de principiile
incluzivităţii;
- să asigure ca admiterea copiilor cu cerinţe educateive speciale în structuri educative
este orientată pozitiv şi cu sensibilitate. În unele cazuri trebuie să se ia în calcul prezenţa unui
sprijin adecvat, a unui sfat potrivit si a unei orientări cât mai eficiente pentru a se asigura că
toate nevoile copiilor sunt rezolvate pozitiv, că toţi copiii si părinţii trebuie să se simtă
acceptaţi;
- să lucreze în colaborare cu autorităţile locale si agenţiile pentru a identifica barierele
posibile şi să ia în considerare cum pot fi mai bine depăşite;
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- să recunoască că schimbările în practicile educative vor necesita sprijinul întregului
personal al scolii şi al comunităţii locale. Toţi trebuie implicaţi şi consultaţi în dezvoltarea
incluzivă a şcolii;
- să susţină accesul personalului la ocazii de dezvoltare profesională care să susţină/
sprijine dezvoltarea unor practici incluzive.
În perspectiva şcolii incluzive înţeleasă ca şcoală care se deschide flexibil tuturor
copiilor, dificultăţiile de învăţare sunt considerate probleme normale in activitatea didactică.
Rezolvarea lor este un prilej şi o provocare pentru profesori, elevi. Managerii şcolii si ceilalti
factori implicaţi. Fiecare act didactic este o presiune asupra copilului si trebuie completat cu
un sprijin corespunzător.
În întocmirea PEI, profesorul de limbi străine trebuie să plece atît de la studierea
concluziilor comisiei de profesioniști ce a stbilit diagnosticul de CES pentru a vedea în ce
domeniu se desfășoară dizabilitatea copilului cât și de la analiza primelor rezultate ale
copilului în contact cu limba străină (testul inițial, verificările orale,etc). Pornind din acest
punct, profesorul trebuie sa delimiteze de la bun început: „CE trebuie predat copilului, CUM,
CÂND sau la ce interval trebuie introduse cunoștințe particulare, elemente deînțelegere și
deprinderi, prin activități suplimentare sau diferențiate pentru toți copiii, printr-o programă
diferențiată.”( Pedagogia diversității și dificultățile de învățare ,pag. 235, coord. Elena
Hussar și Gabriel Stan).
Profesorul de limbi străine trebuie să aiba multă imagine în a activa copiii cu CES și a
convinge clasa să interacționeze. Probabil, cel mai eficace mijloc este utilizarea jocurilor, mai
ales la clasele mici dar și ca activitate de menținere a atenției la clasele mari. Un exemplu de
joc ar fi Telefonul fără fir unde informația sub forma unei propoziții relativ simple în limba
engleză, trebuie trimisă de la un elev la celalat penru a vedea cum ajunge aceasta în forma
finală. Aceast tip de activitate permite și realizarea de concursuri , echipa câștigătoare fiind
cea care reușește să transmită mesajul original cât mai aproape de cel transmis inițial de
profesor.
BIBLIOGRAFIE
1. “Pedagogia diversității si dificultățile de învățare - Support de curs » coord. Elena Hussar,
Gabriel Stan, Ed. CCD Bacau, 2011;
2. „Situaţia copiilor cu cerinţe educative speciale incluşi în învăţământul de masă”, Institutul
de Ştiinţe ale Educaţiei, Coord. Horga, I., Jigău, M., , UNICEF, Bucureşti, 2009.
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EDUCAȚIA ON-LINE A COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE
DIN GRĂDINIȚĂ
Prof. Balan Vasilica Iuliana/Prof.Vrabie Simona
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 Vaslui
Copiii cu cerinţe educative speciale din ţara noastră au învăţat în unităţi speciale, cu
cadre didactice pregătite pentru a lucra cu astfel de copii, dar în ultimii ani, s-a ajuns la
concluzia că procedându-se astfel, aceştiasunt oarecum excluşi din viaţa socială şi s-a decis
întegrarea lor în învăţământul de masă iar în această perioada de pandemie integrarea lor în
învăţarea on-line (sincron şi asincron).
Grădiniţa, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă
cerinţelor tuturor copiilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi
aptitudinal peste medie, dar şi celor care manifestă deficienţe de învăţare şi adaptare. Ambele
categorii pot fi considerate cu cerinţe educative speciale şi necesită un program individualizat
de învăţare.
În calitate de educator, în această perioadă ,în care activităţile instructiv educative s-au
desfăşurat on-line,sincron sau asincron, am fost pusă în situaţia de a avea la grupă, preşcolari
cu cerinţe educative speciale şi în această situaţie, am încercat să găsesc cele mai bune metode
de predare-învăţare,de formare de comportamente şi aptitudini, pentru a-i determina pe toţi
participanţii la actul educaţional să se implice conştient în activităţile derulate. Am ţinut cont
de faptul că preşcolarii cu cerinţe educative speciale, au nevoie de sprijinul nostru, al cadrelor
didactice şi de sprijinul părinţilor. Ei nu trebuie marginalizaţi în niciun fel, nu trebuie "uitaţi"
chiar daca activităţile se desfăşoara ,,altfel”, pornind de la ideea că nu vor putea ajunge
niciodată ca şi ceilalţi preşcolari.
Obiectivele principale al grădiniţelorîn care învaţă copiicu CES sunt socializarea şi
asigurarea integrării acestora în mediul şcolar. Grădiniţa trebuie să aibă în vedere
transformarea copilului într-o persoană capabilă să-şi creeze propriile procese şi strategii de
raţionament, utile pentru rezolvarea problemelor reale şi apropiate. Adaptarea curriculum-ului
la nivelul grupei şi a situatie pandemice reprezintă una dintre soluţiile propuse de către factorii
abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului preşcolar actual este aceea că vizează un grad
mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui preşcolar să avanseze în ritmul său şi să
fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare şi înţelegere.
Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor
instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în grupă şi evaluarea copiilor să se facă
diferenţiat. Astfel, în urma analizei amănunţite a evaluărilor iniţiale, am proiectat conţinuturile
individualizat şi diferenţiat, astfel încât să poată fi înţelese de către preşcolari, am avut în
vedere faptul că învăţarea trebuie văzută ca un proces la care preşcolarii participă în mod
activ, îşi asumă roluri şi responsabilităţi.
Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile
individuale din perspectiva diferenţelor dintre preşcolari. Diferenţierea curriculumului, atât
pentru preşcolarii cu dizabilităţi, cât şi pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază
pe aceleaşi premize: sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite;
aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe adaptate;
realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea obiectivelor
educaţionale conform diferenţelor individuale; diferitele trebuinţe educaţionale pot fi
întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate.
Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după
criteriul maturităţii intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice. Este
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nevoie de o adaptare a procesului instructiv educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele
cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al copilului.
Toţi copiii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o
diferenţiere educaţională pentru că: au abilităţi diferite, au interese diferite, au experienţe
anterioare de învăţare diferite, provin din medii sociale diferite, au diferite comportamente
afective(timiditate, emotivitate) au potenţial individual de învăţare, învaţă în ritmuri diferite,
au stiluri de învăţare diferite.
Adapatrea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la grupă pentru predarea,
învăţarea, evaluarea diferenţiată se poate realiza prin:
➢ adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, cât şi aspectul
calitativ, planurile şi programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al
copilului prin extindere, selectarea obiectivelor şi derularea unor programe de
recuperare şi remediere şcolară;
➢ adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al
sarcinii, metodele de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode activeparticipative, jocul didactic), materialul didactic (intuitiv), timpul de lucru alocat,
nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre didactice de sprijin);
➢ adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social;
➢ adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi
individuale ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale,
kinestezice).
Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual.
Evaluarea trebuie să vizeze identificarea progresului realizat de copil, luând ca punct de
plecare rezultatele evaluării iniţiale. Tratarea individualizată a preşcolarilor facilitează
adaptarea acestora la cerinţele şi obiectivele procesului instructiv-educativ şi presupune
corelarea între cerinţele programei şi posibilităţile copiilor.
Tratarea diferenţiată exprimă necesitatea ca organizarea, desfăşurarea şi evaluarea
activităţilor instructiv-educative să stimuleze dezvoltarea copilului. Sarcinile care se dau
copilului să fie în concordanţă cu însuşirile de personalitate, care se află în permanent
devenire şi transformare, astfel asigurându-se o amplificare a efortului psihic şi fizic al
copilului. Diferenţierea se poate face atât prin curriculum, prin extinderea şi profunzimea
cunoştinţelor propuse spre învăţare, cât şi prin formele de organizare a activităţii şi a
metodelor didactice utilizate. Copiii aflaţi în diferite faze ale insuccesului şcolar pot fi
cuprinşi în activităţi frontale, dar trebuie trataţi şi individual, cu sarcini de lucru care să ţină
seama de dificultăţile lor.
Cadrul didactic trebuie să pună un accent pe abordarea pozitivă a comportamentului
copiilor, ameliorarea practicilor educaţionale, cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării
sau etichetării copiilor, evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării
copiilor, exprimarea încrederii în posibilităţile fiecărui copil de a reuşi.
În activităţile didactice destinate copiilor cu CES se pot folosi metodele expozitive
(povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se
folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie
clară, precisă, concisă, ideile să fie sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale
intuitive, să se antreneze preşcolarii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul
înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se
impune acest lucru.
Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizarea, joc de rol) pot fi aplicate cu succes
atât în ceea ce priveşte conţinutul unor activităţi obligatorii, cât şi în formarea şi dezvoltarea
comunicării la copiii cu deficienţe mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situaţii
de viaţă simulate, trezesc motivaţia şi implică participarea activă, emoţională a copiilor,
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constituind şi un mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. Metoda demonstraţiei
ajută preşcolarii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui fenomen sau proces.
Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă aplicabilitate în
educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de formare a
deprinderilor. În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu
maximă eficienţă învăţarea prin cooperare.
Activităţile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă a
performanţei fiecărui copil care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele
grupului, copii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi,
discută ceea ce ştiu, învaţă unii de la alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la
bun sfârşit o sarcină a grupului.
Integrarea copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare,
ci şi prin activităţi extracurriculare atunci cand perioada ne permite. Este necesară o riguroasă
planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi în relaţie directă cu
posibilităţile reale ale copiilor şi pentru a veni în întâmpinarea problemelor pe care,respectivii
le resimt în raport cu actul educaţional. Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă
în faptul că prin ele se poate realiza mai uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de
specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la copiilor priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi
comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al
sălii de grupă, ele permit contactul direct cu realitatea socială.
Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit
dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea
interesului de cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu, formarea şi dezvoltarea
unor sentimente de preţuire a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament
ecologic adecvat. Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, dramatizări etc.)
dezvoltă la copii cu CES, spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii, îi
mobilizează la cooperare. Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de
ceilalţi copii, să desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării,
integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi.
BIBLIOGRAFIE:
1. Gherguţ, A. (2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale.Stategii diferenţiate şi
incluzive în educaţie, Editura Polirom, Iaşi
2. Popovici, D. (1998) – Învăţământul integrat sau incluziv, Editura Corint, Bucureşti

50

Repere CES nr. 4

Martie 2021

CE REPREZINTĂ UN COPIL CU CERINȚE SPECIALE?
Prof. înv. primar Beică Lavinia Daniela
Şcoala Gimnazială „Nicolae Caraş”, Ciupercenii Noi, Jud. Dolj
Prof. înv. primar Jianu Elena
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Braescu” Calafat, Jud. Dolj
Un lucru e cert: când auzim din întâmplare acest cuvânt ne gândim la o persoană total
izolată de societate, căreia nu i se permite să trăiască decât între patru pereţi. Nimeni nu se
gândeşte la aceşti copii, aceşti oameni care suferă, nu pentru că au un handicap, ci pentru că
societatea în care trăiesc nu le oferă posibilitatea să se exprime.
Copilul cu cerinţe speciale trebuie considerat ca făcând parte din societate. Nu putem
să-l ascundem, nu are nevoie de mila noastră, ci de sprijinul nostru, permiţându-i să trăiască
alături de ceilalţi copii, ca parte integrantă a comunităţii.
“Persoanele cu cerinţe speciale din România constitutie o categorie dezavantajată a
României, în special cei ce locuiesc în mediul rural sau sunt institutionalizaţi. Prezenţa
handicapului, starea materială precară (în cele mai multe cazuri), izolarea psihologică
determinate de statutul de persoană exclusă, lipsa unor servicii alternative adresate acestora,
dificultatea accesului la informaţiile în domeniu, accesul defectuos la serviciile medicale de
calitate prezintă dificultăţi suplimentare pentru aceasta categorie de persoane.”
Atitudinea pozitivă zilnică a adultului faţă de copilul cu cerinţe speciale îl poate ajuta
efectiv în dezvoltarea capacităţilor de comunicare. Copilul va comunica mai uşor dacă doreşte
să o facă, dacă doreşte să exprime lucrurile pe care le trăieşte. Folosind eficient capacităţile
noastre de comunicare, vom putea stimula modul de comunicare al copilului. Este foarte
important ca un copil cu dizabilităţi să fie ajutat să devină cât mai independent posibil în toate
acţiunile pe care le întreprinde. Copiii au nevoie de foarte multă protecţie. Se spune ca modul
în care te porţi cu copiii arată adevarată faţă a omului.
Având câştigate cât mai multe deprinderi din această arie de dezvoltare, copilul cu
cerinţe speciale are şanse reale de a fi acceptat/integrat în viaţa socială a comunităţii din care
face parte, pe de o parte, şi pe de alta parte, o comunitate permisivă, în ceea ce priveşte
această categorie de copii dă dovadă de responsabilitate, acceptare şi omenie.
În mare măsură, copilul cu cerinţe speciale, întâmpină mari dificultăţi în ceea ce
priveşte autonomia personală, fapt care duce la dependenţa totală faţă de adulţi. Ca să obţină
independenţă în activităţile uzuale zilnice, copiii au nevoie de autonomie personală în sensul
satisfacerii unor cerinţe elementare cum ar fi: îmbrăcatul, dezbrăcatul, aşezarea hainelor în
cuier, igiena mâinilor, a nasului, a corpului în general, servirea mesei, păstrarea igienei în
locul în care-şi desfăşoară activitatea, păstrarea igienei hainelor, a încălţămintei, păstrarea
curăţeniei şi a ordinii, la colţul cu jucării, la colţul rechizite.
Necesitatea formării deprinderilor de autonomie personală la copii este evidentă încă
din primii ani de viaţă pentru a se putea adapta mediului extern social şi pentru a putea fi
integraţi într-un grup.
Copilul cu cerinţe speciale nu reprezintă un final de drum, ci este doar începutul unei
mari provocări: aceea de a acorda copilului drepturile fundamentale, de a-i recunoaşte şi
accepta posibilităţile, dar şi limitele, de a-i oferi şanse de integrare. Copilul cu cerinţe speciale
reprezintă doar o altă individualitate şi trebuie abordat tocmai din această perspectivă.
Putem preciza câteva dintre caracteristicile copiilor cu cerinţe speciale:
- dificultăţi ale mobilităţii fizice generale;
- incapacitatea de autoîngrijire şi dificultăţi de autoservire;
- dificultăţi majore în formarea conştiinţei de sine şi în relaţionarea cu cei din jur.
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Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES
acţioneaza în urma unei reflectii îndelungate. Un lucru important pentru cadrele care lucrează
cu aceşti copii îl reprezintă colaborarea cu parinţii şi consilierea acestora, implicarea lor
directă în lucrul efectiv cu copii, nu în calitate de observator ci şi de participanâi activi.
Parinţii copiilor cu CES trebuie să înţeleagă că au multe idei cu a relaţiona cu copiii lor în
mod pozitiv şi că pot să-i aprecieze mai mult. Ei sunt modele pentru copiii lor şi prin ei învaţă
sa trăiască în armonie cu lumea. Sarcina parinţilor şi a cadrelor didactice este să-i ajute pe
copii să înveţe despre sentimentele lor şi să le arate relaţia dintre sentimentele şi
comportamentul lor.
Trebuie susţinut că nu există un singur model de părinte şi numai prin unirea forţelor
părinţilor, cadrelor didactice şi a şcolii se poate face o mai bună integrare a copiilor cu CES.
BIBLIOGRAFIE
1. VERZA, E. , PAUN, E. „Educatia integrata a copiilor cu handicap”, Unicef, 1998
2. POPESCU, E. , PLESA, O.(coord) „Handicap, retardare, integrare”, Bucuresti, Pro
Humanita, 1998
3. VRASMAS, T. „ Invățământ și⁄sau inclusiv”, Ed. Aramis, 2001
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. Besnea Elena Daniela
Prof. Dima Georgiana Cocuța
G.P.P. Nr. 10, Buzău
Exemple de dificultăți întâmpinate de părinți și elevii cu CES și dizabilități îm
perioada online:
➢ Învățămânul online nu se pliază pe toate tipurile de dificultăți/dizabilități/cerințe
educaționale speciale
➢ Materialele didactice neadaptate cerințelor elevilor sau insuficiente
➢ Absența coordonării și a unor îndrumări specifice pentru părinți
➢ Evaluări neadaptate
➢ Absenșa profesorilor sau a elevilor de la sesiunile online
➢ Fișe de lucru puține/neadaptate ca și conținut
➢ Absența socializării a generat efecte comportamentale nedorite
Propuneri și concluzii din partea specialiștilor:
➢ Acordarea posibilității părinților de a opta pentru învățământ online sau la clasă
➢ Cearea unui mecanism flexibil de organizare a cursurilor cu prezență fizică și online
➢ Stabilirea unui coordonator al procesului educațional online, care să supervizeze și
îndrume activitatea părintelui care lucrează cu elevul acasă
➢ Stabilirea unor întâlniri de coordonare săptămânale între profesorul coordonato și
părinte
➢ Elaborarea de materiale didactice/ fișe de lucru individualizate, adaptate ca și conținut și
formă nevoilor de învățare ale elevului
➢ Flexibilizarea și adaptarea conținutului evaluărilor pe obiective de învățare, precum și a
formatului evaluărilor
➢ Este necesar ca Ministerul Educației și Cercetării să sprijine metodologic unitățile de
învățământ sub aspectul procedurilor de predare, evaluare online, dar și sub aspect mai
larg de creare de platforme online dedicate educației copiilor cu CES, în cadrul cărora să
existe materiale de sprijin, îndrumare, coordonare, precum și materiale didactice
adaptate cerințelor educaționale speciale.
BIBLIOGRAFIE
http://andpdca.gov.ro/w/wpcontent/uploads/2020/06/Adresa-catre-MEC-educatia-copiilor-cuCES.pdf
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EDUCAŢIA ELEVILOR DE LICEU CU NEVOI SPECIALE
Bistriceanu Alina, Iosub Claudia Luise,
Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” Piatra Neamț, jud. Neamț
Educaţia specială are în vedere un anumit tip de educaţie adaptată și destinată copiilor
care nu reuşesc sa atingă în cadrul învățământului obişnuit nivele educative și sociale
corespunzătoare vârstei. Cerinţe/nevoi educative speciale - CES - este o sintagmă, care se
referă la cerinţele în plan educativ ale unor categorii de persoane, cerinţe consecutive unor
disfuncţii sau deficiențe de natură intelectuală, senzorială, psihomotrice, fiziologică sau ca
urmare a unor condiţii psihoafective, socio-economice sau de altă natură; aceste cerinţe
plasează persoana/elevul într-o stare de dificultate în raport cu ceilați din jur, stare care nu-i
permite o existență sau o valorificare în condiţii normale a potenţialului intelectual și
aptitudinal de care acesta dispune si induce un sentiment de inferioritate ce accentuează
condiţia sa de persoana cu cerinţe speciale.
În consecinţă, activităţile educative şcolare și/sau extraşcolare reclamă noi modalităţi
de proiectare și desfăşurare a lor în relaţie directa cu posibilităţile reale ale elevilor, astfel
încât să poată veni în întâmpinarea cerinţelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu
actul educaţional. Altfel spus, cerinţele educative speciale solicită abordarea actului
educaţional de pe poziţia capacităţii elevului deficient sau aflat în dificultate de a înţelege și
valorifică conţinutul învăţării, si nu de pe poziţia profesorului care desfăşoară activitatea
instructiv-educativă în condiţiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi.
Evident ca aceasta sintagma poate avea un înţeles anume pentru fiecare elev în parte,
în sensul că fiecare elev este o individualitate și, la un moment dat, într-un domeniu sau altul
al învăţării, reclama anumite cerinţe educaţionale specifice pentru a putea înţelege și
valorifica la maximum potenţialul sau în domeniul respectiv (spre exemplu, un elev poate
întâmpina dificultăţi de învăţare la matematica sau fizica, unde sunt necesare, în special,
anumite categorii de operaţii ale gândirii la care elevul respectiv este deficitar; în schimb, la
disciplinele din celelalte arii curriculare obţine rezultate bune, chiar peste media clasei).
Normalizarea este un termen care se refera, în principal, la asigurarea unor condiţii de
viaţă, corespunzătoare pentru persoanele cu cerinţe speciale, acceptarea acestora în cadrul
societăţii sau comunităţii din care fac parte, fiindu-le asigurate aceleaşi drepturi,
responsabilităţi și posibilităţi de acces la serviciile comunitare ca și celorlalţi membrii ai
societăţii, în scopul dezvoltării și valorificării optime a potenţialului de care aceste persoane
dispun. Altfel spus, normalizarea se referă la sprijinul oferit persoanelor cu cerinţe speciale de
către componentele sistemului social pentru a permite acestora un mod de viaţă similar sau
apropiat cu al celorlalţi membrii ai societăţii; consecinţele practice ale normalizării sunt
programele și acţiunile bazate pe incluziune și integrare.
Transpunerea în practică a normalizării se desfăşoară pe patru niveluri funcţionale:
normalizarea fizică; normalizarea funcţională; normalizarea socială; normalizarea societală.
Educaţia integrata presupune ca relaţiile dintre indivizi sa se bazaze pe o recunoaştere a
integrităţii lor, a valorilor si drepturilor comune pe care le poseda. Educaţia integrata are drept
obiective, următoarele: a educa acei copii cu cerinţe speciale în scoli obişnuite alături de
ceilalţi copii normali; a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională,
consiliere şcolară, asistenta medicală și socială) în şcoala respectivă; a acorda sprijin
personalului didactic al managerilor școlii în procesul de proiectare și aplicare a programelor
de integrare ; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul și resursele
scolii obişnuite (săli de clasă, cabinete, laboratoare, biblioteca, terenuri de sport etc.); a
încuraja relațiile de prietenie și comunicarea între toţi copii din clasă/școală; a educa și ajuta
toţi copiii pentru înţelegerea și acceptarea diferențelor dintre ei; a ține cont de opiniile
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părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa școlii; a asigura programe de sprijin
individalizate pentru copiii cu cerinţe speciale; a accepta schimbări radicale în organizarea si
dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din şcoală.
Dizabilitatea este termen de bază utilizat în legislaţia și practica românească obişnuită,
alături de cel de handicap. În literatura de specialitate, termenul dezabilitate a început să fie
utilizat și promovat ca substitut de regula, pentru termenul handicap, ce tinde să fie înlocuit în
terminologia internaţională. Dizabilitatea face parte din experienta umană, fiind o dimensiune
a umanităţii; ea este una dintre cele mai puternice provocări in ceea ce priveşte acceptarea
diversităţii, deoarece limitele sale sunt foarte fluide, in categoria persoanelor cu dizabilităţi
putând intra oricine, in orice moment, ca urmare a unor împrejurări nefericite, boli sau
accidente. Ideea integrării copiilor cu dizabilităţi in şcoala publica a apărut ca o reacţie
necesara si fireasca a societăţii la obligaţia acesteia de a asigura normalizarea si reformarea
condiţiilor de educaţie pentru persoanele cu cerinţe educative speciale.
Integrarea înseamnă ca relaţiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoaştere a
integrităţii lor, a valorilor si drepturilor comune pe care le poseda. Când lipseşte recunoaşterea
acestor valori, se instaurează alienarea si segregarea intre grupurile sociale. Altfel spus,
integrarea se refera la relaţia stabilita intre individ și societate și se poate analiza având în
vedere mai multe niveluri, de la simplu la complex.
Integrarea presupune egalitatea de participare sociala si egalitatea de şanse in
realizarea accesului la educaţie. Printre valorile actuale si de perspectiva ale integrării
societăţii democratice din lume le considera dominante pe următoarele: acceptarea tuturor
diferenţelor; respectul diversităţii; solidaritatea umană și mai ales cu persoane diferite; lupta
împotriva excluderii si marginalizării; lupta împotriva inegalităţii sociale.
Nivelurile integrării se afla in relaţie de interacţiune, se influenţează si se îmbogăţesc
reciproc creând astfel ansamblul de condiţii necesar pentru schimbarea societăţii si
transformarea într-o societate capabila sa asigure integrarea persoanelor cu handicap mintal in
interiorul ei. Accesul la integrare este valabil pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele cu
un handicap, indiferent de handicapul si gravitatea acestuia. În acest sens nu ar trebui sa existe
nici o restricţie. Persoanele cu un anumit handicap si mai ales cu un handicap mintal sunt
oameni cit se poate de obişnuiţi, oameni cu vise, speranţe, aspiraţii, dar cu mai multe dureri si
mai multe obstacole cu care se confrunta.
Integrarea este un proces complex care presupune: a educa acei copii cu cerinţe
speciale în scoli obişnuite alături de ceilalţi copii normali; a asigura servicii de specialitate
(recuperare, terapie educaţionala, consiliere şcolară, asistenta medicală și socială) în şcoala
respectiva; a acorda sprijin personalului didactic al managerilor școlii în procesul de
proiectare si aplicare a programelor de integrare; a permite accesul efectiv al copiilor cu
cerinţe speciale la programul si resursele scolii obişnuite (săli de clasa, cabinete, laboratoare,
biblioteca, terenuri de sport etc.); a încuraja rel de prietenie si comunicarea între toţi copii din
clasa/șscoala; a educa si ajuta toţi copiii pentru înţelegerea și acceptarea diferențelor dintre ei;
a ține cont de problemele și opiniile părinţilor, încurajându-i sa se implice în viaţa scolii; a
asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu CES; a accepta schimbări radicale
în organizarea și dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din şcoală.
Integrarea se bazează pe convingerea că adulţii lucrează în comunităţi incluzive,
alcătuite din persoane de diferite rase, religii, aspiraţii, cu sau fara dizabilităţi. Tot aşa,
indiferent de vârstă, copiii au nevoie să crească şi să înveţe în medii asemănătoare celor în
care vor lucra ca adulţi, iar şcoala este principala instituţie care trebuie sa răspundă acestei
nevoi.
Profesorul din şcoala integrativă va avea o serie de obiective de perfecţionare și autoperfecţionare profesională, cum ar fi: să fie capabil să remarce punctele forte și interesele
fiecărui copil şi să le utilizeze pentru motivarea interioară în procesul de educaţie; să ştie să
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stabilească obiective ambiţioase dar diferenţiate, adecvate elevului respectiv, ceea ce impune
evaluare diferenţiată; să formuleze aşteptări adecvate pentru fiecare elev, oricare ar fi
capacităţile acestuia. Această abilitate a cadrului didactic permite tuturor elevilor să devină
membri ai clasei şi ai şcolii; să ştie sa utilizeze un stil de predare bazat mai mult pe activităţi
decât pe intervenţia de la catedră; să ştie sa ofere zilnic condiţii pentru ca fiecare elev sa aibă
un succes.
Competentele utile profesorului din şcoala integrativă sunt:
·
Să realizeze că răspunde de fiecare copil din clasă;
·
Să cunoască diferite strategii de instruire şi să ştie să le folosească eficient;
·
Să lucreze în echipă cu părinţii şi cu alti profesionişti care se ocupa de copil;
·
Să perceapă lucrul cu fiecare membru al clasei ca pe o oportunitate de perfecţionare
profesională şi nu ca problemă pe care el sau alţii o au de rezolvat;
·
Să fie flexibil şi să demonstreze un grad ridicat de toleranţă.
O parte importanta a proiectul personalizat este cea referitoare la proiectul de integrare în
şcoală și comunitate. Pentru orice copil în dificultate care urmează o forma de învăţământ
preşcolar sau şcolar acest proiect se realizeza in parteneriat cu grădiniţa/școala din
comunitate.
Managerul de caz va antrena în elaborarea si aplicarea acestui document scris pe
directorul scolii si pe educatoarea, învăţătorul sau profesorul diriginte care raspunde de
educaţia copilului respectiv. Proiectul personalizat de integrare în şcoală și comunitate este un
dosar care include date despre copil, evaluarea iniţială a situaţiei acestuia, planul de
intervenţie și rapoarte care reflecta evoluţia situaţiei pe parcursul implementării planului.
Integrarea socială nu poate fi separată de integrarea şcolară, ea nu este doar postşcolară, ci se construieşte treptat, pe măsură devenirii copilului prin educaţie, ca adult „fiinţă
socială” şcoala fiind însăşi o parte a vieţii sociale, ca atare progresul în direcţia dobândirii
autonomiei, „competenţe” sociale trebuie să constituie la fel ca şi dezvoltarea intelectuală, o
finalitate educaţională.
BIBLIOGRAFIE
1. Boici Gherghina, Stănică Ilie – Evaluarea copiilor cu CES în perspectiva integrării, Timpul,
Reşiţa, 1998
2. Chassey D. Juliette, Brignone Sylvie – Terapie comportamentală şi cognitivă a tulburărilor
de ritm şi fluenţă, Editura Polirom, Iaşi, 2000
3. Cozma Adrian – Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilităţi mintale, Editura RAR,
Bucureşti, 2008
4. Gherguţ Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi
incluzive în educaţie, Editura Polorom, Iaşi, 2006.
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NECESITATEA DESCHIDERII DE NOI ORIZONTURI
CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE

ELEVILOR CU

Blaga Adriana, Blaga Milica
Școala Gimnazială Verești, județul Suceava
Indiferent de apartenenţă sau de nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, fiecare copil
are dreptul la o educaţie de bună calitate, educație care trebuie să conducă la dezvoltarea
capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială.
Şcoala abordează procesul de predare-învăţare-evaluare într-un nivel dinamic şi
atractiv, devenind astfel o şcoală deschisă tuturor, o şcoală prietenoasă, flexibilă și care
elimină prejudecăţile bazate de apartenenţa la un anumit mediu precum şi la spargerea
barierelor existente între diferite grupuri din interesul unei comunităţi.
Principiul egalităţii de şanse reprezintă conceptul de bază al şcolii, prin aplicarea
căruia acesta contribuie la anularea diferenţelor de valorizare bazate pe criterii subiective de
ordin etnic sau social.
Educaţia incluzivă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale,
aflate în dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală, printr-o serie
de măsuri conjugate de ordin juridic, politic, social, pedagogic. Ca strategie, principiul
educaţiei integrate atrage incluziunea persoanelor cu handicap în medii de formare normale,
generale, dar cu dispozitive de instrucţie şi educaţie diferenţiate, circumstanţiate la
diversitatea situaţiilor de handicap.
Scopul acestei educaţii îl constituie maximizarea abilităţilor şi performanţelor pornind
de la registrele şi nivelurile deja existente, normalizarea existenţei acestor persoane,
dobândirea unor competenţe sociale optime, care să le asigure o inserţie benefică şi
persoanelor aflate în dificultate, şi celorlalte categorii. Educaţia incluzivă presupune un proces
permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având drept scop exploatarea resurselor
existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ
a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.
Pentru ca activitatea instructiv-educativă să fie posibile pentru toţi elevii, aceasta
trebuie să se realizeze diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii de
instruire la posibilităţile diferite ale elevilor la capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru
propriu, unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte. Pentru ca educaţia copiilor cu
cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă un caracter integrat, iar pe de altă
parte trebuie să aibă un caracter diferenţial, să fie adoptate particularităţile elevilor.
Procesul de integrare educaţională a elevilor include elaborarea unui plan de
intervenţie individualizat în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare
curriculară joacă rolul esenţial. Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte
importante. Elevii vor participa la procesul de învăţământ după posibilităţile fiecăruia iar
cadrele didactice trebuie să-şi adapteze metodele pedagogice.
Cadrele didactice implicate în educaţia incluzivă pun accentul pe dezvoltarea de
activităţi care comportă lucrul în echipă şi cooperarea pe respectarea identităţii culturale a
fiecărui copil în parte şi pe monitorizarea constantă a eficacităţii activităţilor de predareînvăţare-evoluare, la nivelul fiecărui copil. În acelaşi timp programele de sprijin, şi
remedierea şcolară, utilizarea posibilităţilor oferite de curriculum-ul la decizia şcolii şi
implicarea părinţilor în diverse activităţi extracurriculare organizate la nivelul unităţii de
învăţământ reprezentând tot atâţia paşi către succesul şcolar al fiecărui copil.
Procesul de transformare a şcolii tradiţionale într-una incluzivă cere timp şi tehnici noi
de abordare din partea fiecărui profesor. Obiectivele educaţionale incluzive vizează
combaterea neparticipării şcolare, ca şi abandonul sau eşecul şcolar, prin demersuri care
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depăşesc baremele impuse de dificultăţile de ordin material personal, familial sau social cu
car se confruntă copii. În acelaşi timp, educaţia incluzivă vizează asigurarea unor condiţii
optime de învăţare care să ofere tuturor şansa unui start egal în viaţă din punct de vedere
educaţional.
Caracterul integrat al învăţământului ne pune în faţa problematicii, a soluţiei în care un
copil cu handicap este integrat într-o clasă obişnuită. În fapt este vorba pe de o parte de
situaţia copilului respectiv iar pe de alta parte situaţia clasei în care este integrat. Sub ambele
aspecte, ceea ce urmează este o bună înţelegere reciprocă, o existenţă socială normală a
copiilor, în ciuda diferenţelor existente.
Pentru copilul cu handicap aceasta înseamnă a fi înţeles şi acceptat cu tot ce are el
pozitiv, cu tot ce poate aduce vieţii de grup. Această normalizare a relaţiilor este benefică şi
pentru ceilalţi elevi care învaţă să respecte dreptul la diferenţă, să fie solidari cu semenii lor
care întâmpină dificultăţi în viaţă.
Școala online a apărut neașteptat, ca o mare necessitate și ne-a provocat să fim
deschiși către noile tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât eram pregătiți emoțional,
tehnologic, legislativ, economic etc.
Învățarea online îi ajută pe elevi să progreseze, însă este important să se ajungă la un
echilibru între inovație și convenționalitate. Nu mai trebuie să fie prezenți fizic la clasă pentru
a învăța și, în timp ce mediul învățării online este diferit de configurația tradițională a clasei,
nu înseamnă neapărat că este mai puțin eficient.
Acest experiment forțat, național și mondial, va lăsa urme adânci pe ceea ce va trebui
să se întâmple la nivelul multor componente-organizare, procesualitate, curriculum,
management al învățării etc., dar și în ce privește implicarea factorilor cu această
responsabilitate, plecând de la elevi, studenți, părinți, profesori, manageri, decidenți,
propunători ai politicilor educaționale.
Şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească barierele din calea
învăţării şi cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe
elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale
pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă
elevii în calea participării lor la educaţie.
Adaptarea înseamnă supunere, acceptare, pe când integrarea presupune modificări,
însuşirea, asimilarea unor norme şi valori. Adaptarea poate să apară ca un process simplu,
spontan, în timp ce integrarea este complexă, presupune pregătire şi se realizează în timp
îndelungat.
În concluzie, putem afirma că adaptarea este un proces de conformare, de respectare a
unor condiţii şi cerinţe, este văzută ca o treaptă spre integrare, ca un proces anterior şi
pregătitor integrării. Aşadar, o şcoală incluzivă este o şcoală deschisă către orice elev, o
şcoală care primeşte orice elev. Îi valorizează şi îi fac să se simtă ca acasă, o şcoală care oferă
sprijin accentuat pentru acei copii, o şcoală ideală unde sunt ajutaţi să-şi atingă potenţialul
nativ.
Îmbunătățirea incluziunii școlare ca cel mai important pas în incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități din România nu ar face decât să ne aproprie de o societate
modernă și echitabilă, pentru toți.
BIBLIOGRAFIE
1. A. Gherguţ, Sinteze de pshihopedagogie specială, Ed. Polarom 2005
2. Ecaterina Vrăşmaş - „Educaţia copilului preşcolar”, Editura Pro Humanitas, Bucureşti,
1999;
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TEHNICI DE CREȘTERE A MOTIVAȚIEI PENTRU ÎNVĂȚARE
Boboc Anamaria
Colegiul Tehnic Mihail Sturdza, Iași, Jud. Iași
În sensul ei general, noțiunea de motivație a fost introdusă în psihologie la începutul
secolului al XX-lea. Termenul de motivație deriva de la adjectivul latin motivus = care pune
în mișcare și desemnează aspectul energetic, dinamic al comportamentului uman. Definirea
motivației și stabilirea rolului ei în explicarea comportamentului este departe a se fi finalizat
din punctul de vedere al psihologilor. Noțiunea are sensuri multiple. Este clar că un motiv este
cauza principală a unui eveniment. Acesta determină modul în care o persoana reacționează,
nu doar situația în care se acționează. „Motivul este acel fenomen psihic ce are un rol esențial
în declanșarea, orientarea și modificarea conduitei”(Andrei Cosmovici, 2005, p.198). De aici
aflăm că motivația este compusă din ansamblul motivelor. Astfel, în „ Marele Dicționar al
Psihologiei”, motivația este definita ca o suma de „procese fiziologice și psihologice
responsabile de declanșarea, menținerea și încetarea unui comportament, ca și de valoarea
apetitiva sau aversivă conferita elementelor de mediu asupra cărora se exercita acel
comportament”.
Motivației i s-au atribui diferite roluri: o simulare și descărcare de energie, o reacție ce
este asociată unui stimul,o acțiune spontană ce oferă o energie aparte organismului, un factor
psihologic ce influențează comportamentul individului. Motivația explică, de asemenea, și
trecerea de la starea de repaus la cea de acțiune. Trebuie înțeles faptul că nu orice cauză
devine un motiv. Motivul este o cauza internă a conduitei noastre.
Motivația învățării se subsumează sensului general al conceptului de motivație și
face referire la totalitatea factorilor care îl mobilizează pe elev la o activitate menită să
conducă la asimilarea unor cunoștințe, la formarea unor priceperi și deprinderi.
Procesul de învățate este facilitat și energizat de motivație prin o intensificare a
efortului și prin concentrarea atenției elevului, prin crearea unei stări de pregătire pentru o
activitate de învățare. Elevii motivați sunt mai perseverenți și învață mai eficient. Una din
cauzele ce duc la a învăța/ a nu învăța este motivația. Dar motivația poate fi și efectul
activității de învățare. Atunci când cunoști rezultatele învățării, mai ales dacă acestea sunt
pozitive, îți poți susține eforturile ulterioare. elevului. Din satisfacția inițială de a fi învățat,
elevul își va dezvolta motivația de a învăța mai mult. Așadar, relația cauzală dintre motivație
și învățare este una reciprocă. Motivația energizează învățarea, iar învățarea încununata de
succes intensifică motivația.
Strategiile de motivare prin stimulente extrinseci sunt următoarele:
· Laudă şi răsplăteşte progresul spre performanţă/ standarde de îmbunătăţire. Utilizează
competiţia ocazional, creează oportunităţi egale de succes şi focalizează-te pe scopurile de
învăţare.
· Laudă şi recompensează în moduri care să-i determine pe elevi să-şi aprecieze singuri
rezultatele/cele învăţate.
Strategii de conectare la motivaţia intrinsecă a elevilor
· Răspunde nevoilor de autonomie a elevilor, permite-le să facă alegeri.
· Răspunde nevoilor de competenţă (implicarea elevilor, feedback imediat, prezentarea
semnificaţiei activității).
· Răspunde nevoilor de interconectare (colaborare cu colegii).
· Combină activităţile, de exemplu pe cele practice cu cele intelectuale, stimulează
creativitatea, disonanța cognitivă, transformă un conținut abstract în unul personalizat etc .
Câteva metode pentru creșterea motivației elevilor sunt:
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· Învățarea prin cooperare/”jigsaw-puzzle” (Elliot Aronson) Metoda permite înțelegerea
conceptuală în mai mare măsură decât implicarea pasivă (adică învățarea pentru a fi
testat/notat pe materialul învățat) și facilitează cooperarea, comunicarea și susținerea
reciprocă între elevi. Aceștia se împart în grupe de câte 4-6 persoane și fiecare grupă învață
lecția astfel: fiecare elev din grupă își alege o parte (1/4, 1/5, 1/6) și o învață astfel încât să o
predea colegilor de grupă. În acest mod, fiecare copil se simte responsabil nu doar pentru
propria sa învățare, ci și pentru cea a colegilor de grupă; de asemenea, elevii care au aceeași
bucată de lecție se pot grupa cu colegi din celelalte grupe, astfel încât să colaboreze/coopereze
în cadrul învățării, făcând schimb de impresii, idei, înțelegere personală.
· Folosirea portofoliului personal al elevilor ca mijloc/medium de înregistrare a progresului
școlar al elevilor, pentru a facilita auto-monitorizarea, autoevaluarea în ceea ce privește
atingerea scopurilor de învățare asumate/propuse de elev; folosirea acestui instrument inclusiv
pentru monitorizarea și modificarea stărilor emoționale.
· Asigurarea unui mediu de învățare permisiv eșecului, care să faciliteze cooperarea
adaptativă cu acesta, prin învățarea din greșeli; aici, un rol substanțial îl joacă feedback-ul
informațional, constructiv;
· Folosirea unor resurse informaționale de învățare disponibile on-line, gratuit.
BIBLIOGRAFIE
1. dr. Monica Cuciureanu, cercetător științific II (Coordonator) INSTITUTUL DE ȘTIINȚE
ALE EDUCAȚIEI Laboratorul Teoria Educației- MOTIVAȚIA ELEVILOR ȘI
ÎNVĂȚAREA, 2015, Bucureşti
2. „EDICT – Revista educației” (ISSN 1582 – 909X), ediţia din ianuarie 2018, online
3. http://rire.ctreq.qc.ca/la-motivation-scolaire-version-integrale
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PARTICULARITĂȚILE COPIILOR CU CES ÎN MEDIUL ONLINE/OFLINE
Studiu de caz
Boncea Niculina Maria
Liceul de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca, jud. Cluj
Nume și prenume: C. E
Grupa: Pregătitoare
Identificarea problemei de către cadrul didactic:
Elevul C. E în cadrul orelor fizice și online are unele comportamente nepotrivite
pentru un școlar. Acesta deranjează atât activitățile/ lectiile comune, realizate cu întreaga
clasă, cât și activitățile alegere și jocurile din pauză sau activitățiile în grupuri mici.
In cadrul orelor fizice sau online care se desfășoară fie frontal sau pe grupe C.E. are
două tipuri de comportament:
1. – este foarte atent la ce se discută, dar intervine cu lucruri care nu au nicio legătură cu
discuția
- răspunde, în locul copilului numit, la întrebări fără a fi solicitat
- începe și râde fără motiv, cu intenția clară de a deranja
2. - nu ascultă ce se spune, vorbind singur sau cu colegii din jur,
- nu realizează sarcina dată nu pentru că nu știe, ci pentru că nu vrea,
- dacă colegii nu îl bagă în seamă le atribuie diverse porecle deranjante sau le scrie pe
fișele de lucru
În timpul pauzelor sau la oarele în care se pot juca, C. E își atrage o parte dintre colegi
la joc în locuri ferite și fie începe și le spune porecle și cuvinte nepotrivite, fie îi incită să facă
ceva care contravine regulilor clasei. Are perioade când le strică altor copii jocurile
desfășurate și uneori are momente de agresivitate fizică dacă nu este băgat în seamă.
Față de persoanele adulte manifestă un comportamentul, de cele mai multe ori, de
opoziție și de sfidare.
Obiectivele programului de intervenție:
captarea și menținerea atenției în timpul activităților clasice și online, asociată
cu comportamentul potrivit (să răspundă doar când este numit, să realizeze
sarcina trasată înintervaul de timp acordat, etc.)
diminuarea frecvenței și a intensității comportamentelor nedorite din timpul
orelor și a si al pauzelor în mediul fizic și online
Durata programului și frecvența activităților propuse:
• Programul este conceput pentru a fi derulat pe parcursul unui semestru.
• Activități curente la clasă/online – la fiecare materie
• Activități de modelare comportamentală și restructurare cognitivă -o activitate pe
săptămână (20-30 de min., în timpul programului școlar sau în afara acestuia, în
funcție de specificul disciplinelor)
• Activități de consiliere –de câte ori este nevoie, dar cel puțin o activitate pe săptămână
–15 min., în afara programului școlar în mediul fizic /online
Activități curente:
✓ Realizarea unui set de ,,lucruri de făcut” pe parcursul zilei de școală (fizică /online) și
a unor consecințe ce decurg din nerealizarea lor
✓ Discutarea cu copilul a necesității de a fi atent la activități, la cele transmise și la
explicațiile date
✓ Stabilirea unor recompense pentru elevii care își îndeplinesc sarcina în liniște -ca
etalon pentru elevul C.E
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✓ Conștientizarea de către copil a sentimentelor personale și ale celor din jur
Activități specifice:
➢ Jocuri de rol pe tema comportamentelor care se doresc a fi corectate, cu scopul de a
atrage atenției copiilor asupra comportamentului lor, precum și asupra efectelor
acestuia asupra celor din jur
➢ Jocul ,,Oglinda” (după Sylvia Rotter, 2005) – pentru perceperea propriului
comportament
➢ Folosirea SEMAFORULUI CU PUNCTE pentru recompensarea menținerii
comportamentului dorit pe o perioadă mai lungă de timp, fără nicio abatere (ex. 3
săptămâni-câte o saptamană pentru fiecare culoare-dacă e cazul)
➢ Cartonașe cu scenarii pentru activitățile de consiliere
Activități de consiliere:
Se realizează de către învățătoare, care are în vedere schimbarea comportamentului
copilului, menținerea comportamentului dorit pe o perioadă mai lungă de timp, fără a exista
abateri, urmând ca, treptat, acesta să dispară. Se folosește tehnica SEMAFORUL CU
PUNCTE pentru a impulsiona și stimula copilul să își schimbe comportamentul. Se discută
cu copilul și cu părinții comportamentele corectate, precum și pașii care vor urma.
Modalități de evaluare a reușitei/ajustarea programului în funcție de rezultate:
☺ -diminuarea frecvenței comportamentelor nedorite (pe fiecare comportament în parte;
ex. s-au consemnat mai puține episoade de exprimare nepotrivită la adresa colegilor;
punctele sunt obținute tot mai ușor)
☺ -diminuarea intensității comportamentelor nedorite (pe fiecare comportament în parte;
ex.: elevul vorbește mai puțin în timpul activităților, dar continuă să aibă vorbească
urât cu colegii)
În funcție de consemnările de mai sus, se intensifică anumite tipuri de activități, care
își demonstrează eficacitatea sau se renunțăla altele, care nu se probează.
In mediul ONLINE, ca și în cel clasic este important să vedem toate particularitățile
educabilului cu care lucrăm, deoarece este foarte important să găsim toate resursele și
mijloacele potrivite pentru acesta, iar activitatea noastră trebuie pliată și pe tot ce înseamnă
context în sens larg și restrâns.
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EDUCAȚIA COPIILOR CU CES ÎN SISTEMUL ONLINE DE ÎNVĂȚARE
Prof. Botescu Georgeta Angelica
Grădinița ,,Căsuța cu Povești” Orăștie, jud. Hunedoara
,,Educă-mă să pot fi o binecuvântare pentru lume”
Pandemia de COVID-19 a afectat sistemele de educație și formare din întreaga lume,
punând o presiune fără precedent asupra lor, aducând schimbări majore în felul în care
învățăm, predăm, comunicăm și colaborăm în cadrul comunităților noastre de educație și
formare și între acestea.
La nivelul învățământului special, pentru elevii cu deficiențe mintale sau asociate,
precum și pentru preșcolarii și elevii claselor pregătitoare, clasele I și a V-a (unde până în
prezent nu există programe școlare), PSI reprezintă instrumentul de planificare a serviciilor
psihoeducaționale și a intervențiilor specifice, iar PIP este instrumentul de proiectare și
implementare a activităților educațional-terapeutice.
Pentru eficientizarea analizei desfășurării activităților de intervenție și a gradului de
atingere a finalităților propuse, cadrele didactice, în calitate de responsabili de caz servicii
psihoeducaționale vor realiza următoarele activități:
► comunică cu membrii echipei multidisciplinare (online sau offline) sub formă de: notă
telefonică, adresă prin poştă, mesaj pe e-mail, messenger, Whatsapp, ședință organizată pe
Zoom, Google Meet sau altă platformă;
► culege datele de la toți membrii echipei multidisciplinare;
► evaluează gradul de atingere a obiectivelor propuse;
► elaborează raportul de monitorizare;
► identifică punctele slabe în ceea ce privește implementarea PSI și PIP, analizează
dificultăţile de implementare a PSI și/sau PIP și organizează (online sau offline) întâlniri de
lucru cu membrii echipei multidisciplinare pentru a găsi cele mai eficiente soluţii de
remediere, dacă este cazul;
► elaborează planul de măsuri.
În condițiile în care contextul epidemiologic impune desfășurarea activității cadrelor didactice
itinerante și de sprijin în sistem online, se recomandă:
► stabilirea unor canale/mijloace de comunicare accesibile, în acord cu elevii și părinții/
tutorii acestora;
► stabilirea unui program săptămânal al activităților online pentru elevii cu CES care
beneficiază de servicii de sprijin și comunicarea acestuia tuturor celor implicați (elevi,
părinții/ tutorii)
► crearea contextelor adecvate, astfel încât elevii cu CES să fie motivați să participe activ în
desfășurarea activităților online
► adaptarea intervenției educaționale și a suportului acordat la particularităților de vârstă și
de diagnostic ale preșcolarilor/ elevilor cu CES, precum și la specificul activităților
desfășurate în mediul virtual, în vederea asigurării transmiterii și receptării optime a
informațiilor;
► colaborarea cu cadrele didactice de la clasă, în vederea identificării celor mai bune
strategii de desfășurare a activităților de învățare online, precum și a modalităților de adaptare
a materialelor și sarcinilor de lucru pentru elevii cu CES;
► adoptarea unui set unitar, la nivelul echipei multidisciplinare, de aplicații pentru învățarea
online, accesibile de pe un anumit număr de echipamente/dispozitive diverse (telefon, tabletă,
PC etc.), adaptate tipului de dificultate a elevilor;
► accesarea unor platforme integrate, interactive, dar și atractive pentru elevi (Zoom, Google
Classroom, Moodle, Edmodo, Kahoot!);
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► elaborarea, adaptarea, selectarea resurselor educaționale deschise și a altor categorii de
mijloace și resurse care pot fi utilizate în intervenția educațională pentru elevii cu CES
integrați în învățământul de masă, în sistem online;
► proiectarea activității suport pentru învățarea online și realizarea adaptărilor curriculare din
perspectiva principiilor didacticii generale și a celor specifice învățământului special și special
integrat;
► elaborarea unor materiale didactice atractive, sub formă de jocuri, prezentări, teste
interactive etc., în scopul antrenării preșcolarului/elevului cu CES în activitate;
► adaptarea intervenției educaționale la particularitățile de vârstă și de diagnostic ale elevilor,
precum și la specificul activităților desfășurate în mediul virtual,
► realizarea unui instructaj clar și coerent
Strategiile didactice influenţează progresul școlar și creşterea gradului de incluziune
şcolară. Prezentăm, în cele ce urmează, metode eficiente de predare-învățare în clasa
incluzivă.
Metoda Mozaicului (în engleză jigsaw puzzle înseamnă mozaic) este o strategie
bazată pe învăţarea în echipă (team-learning). Fiecare elev are o sarcină de studiu în care
trebuie să devină expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor
asimilate, celorlalţi colegi.
Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi această metodă are avantaje:
dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup;
dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului;
dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente;
optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva;
stimulează încrederea în sine a elevilor;
Mozaicul presupune următoarele etape:
Împărţirea clasei în grupuri eterogene de 4 - 5 elevi, fiecare dintre aceştia primind câte o
fişă de învăţare numerotată de la 1 la 4. Fişele cuprind părţi ale unei unităţi de cunoaştere.
Prezentarea succintă a subiectului tratat
Explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de cunoaştere
Regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de experţi: toţi elevii
care au numărul 1 „ EXPERŢII 1” vor forma un grup, cei cu numărul 2 „ EXPERŢII 2” vor
forma alt grup ş.a.m.d.
Învăţarea prin cooperare a părţii care a revenit grupului din unitatea de cunoaştere
desemnată pentru oră: elevii citesc, discută, încearcă să înţeleagă cât mai bine, hotărăsc modul
în care pot preda ceea ce au înţeles colegilor din grupul din care au făcut parte iniţial.
Strategiile de predare şi materialele folosite rămân la latitudinea grupului de experţi. Este
foarte important ca fiecare membru al grupului de experţi să înţeleagă că el este responsabil
de predarea secţiunii respective celorlalţi membri ai grupului iniţial.
Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membri. Dacă sunt
neclarităţi, se adresează întrebări expertului. Dacă neclarităţile persistă se pot adresa întrebări
şi celorlalţi membri din grupul expert pentru secţiunea respectivă. Dacă persistă dubiile,
atunci problema trebuie cercetată în continuare;
Trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu toată clasa/ cu toţi
participanţii.
Metoda „Mozaicului” sau metoda JIGSAW este o metodă promovată de susţinătorii
predării-învăţării în maniera gândirii critice şi poate fi utilizată la diverse discipline.
Strategia mozaicului se centrează pe dezvoltarea capacităţilor de ascultare, vorbire,
cooperare, reflectare, gândire creativă şi rezolvare de probleme. Rolul elevilor este activ, ei
trebuie să fie capabili să expună ceea ce au învăţat, să coopereze în realizarea sarcinilor, să
găsească cea mai potrivită cale pentru a-i învăţa şi pe colegii lor ceea ce au studiat.
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"Esenţială pentru această modalitate de structurare a travaliului clasei este
interdependenţa dintre membrii grupului stimulându-se cooperarea. Sarcina comună nu poate
fi îndeplinită decât dacă fiecare elev îşi aduce contribuţia. Prin intermediul ei se anihilează
tendinţa de instituire a unor ierarhii în grupuri, întrucât elevii cu status înalt şi cu abilităţi
deosebite învaţă de la ceilalţi în aceeaşi măsură în care ei îşi ajută colegii să înţeleagă şi să-şi
însuşească o subtemă.
Flipped Classrooms permite elevilor să privească explicațiile acasă și să se angajeze
în teme în școală. Profesorii îi ghidează pe elevi printr-o serie de fișe sau activități tradiționale
care îi ajută să-și atingă obiectivele și să câștige cunoașterea necesară pentru a trece
evaluările.
Flipped Learning permite educatorilor să utilizeze o varietate de metodologii de
predare pentru a-i ajuta pe elevi să atingă obiectivele de învățare (www.flippedlearning.org).
În loc să se concentreze pe conținutul pe care ei trebuie să-l învețe, elevii sunt angajați în
activități care îi ajută să își însușească conținutul, cât și să își formeze abilitățile care le sunt
necesare pentru succes.
Clasa este un mediu dinamic și colaborativ, unde toate nivelurile celor care învață sunt
susținute. Principala caracteristică a acestui concept de învățare răsturnată este aceea că
fiecare profesor îl individualizează pentru a se potrivi școlii în care predă, elevilor și
abilităților personale. Unii profesori utilizează filme video gata făcute de pe internet, alții și le
fac singuri (http://flippedlearning.org/syndicated/school-leader-magazine-article/).
Prin această metodă, fiecare elev poate învăța în propriul lui ritm. Învățarea devine
personalizată pentru fiecare elev. Elevii au posibilitatea de a viziona un curs ori de câte ori au
nevoie; ei pot să deruleze înapoi, dacă este necesar sau pot să ”sară” peste unele părți în cazul
în care doresc, sau pur și simplu ei pot pune „pauză“ profesorului lor. Astfel elevii au
posibilitatea să înțeleagă la nivelul la care se află sau să revadă o parte din explicațiile pe care
le-au uitat.
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ÎNVĂȚAREA ONLINE PENTRU ELEVII CU CES
Prof. înv. primar Botezatu Luminița
Școala Gimnazială Plopu Dărmănești, jud. Bacău
Cerinţele educative speciale (C.E.S.) se referă la necesităţile educaţionale
complementareobiectivelor generale ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare
adaptată particularităţilor individuale şi/ sau caracteristice unei deficienţe (ori tulburări de
învăţare), precum şi o intervenţie, prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare.
Astfel, din prisma argumentelor considerabile în favoarea integrării, în ultimele patru
decenii au fost adoptate o serie de declaraţii/documente internaţionale care au impulsionat
structurarea actualei concepţii cu privire la integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe educative
speciale, esenţa acestora constând în recunoaşterea deplină a acestor copii ca fiinţe umane, cu
toate drepturile şi implicaţiile ce decurg de aici.
Una dintre premisele cele mai importante ale educaţiei integrate este egalitatea
şanselor educaţionale pentru toți copiii. Educaţia integrată poate pregăti integrarea socială a
copiilor cu dizabilităţi, dar numai în măsura în care răspunde cat mai bine cerinţelor acestora.
Sunt specialişti care îndeamnă la o analiză foarte serioasă înainte de a se proceda la o
„integrare totală”, a tuturor copiilor cu dizabilităţi, indiferent de natura și profunzimea
acestora. De asemenea, există mai multe condiţii care trebuie respectate pentru a realiza o
integrare școlară reușită. Educaţia incluzivă are ca obiectiv principal adaptarea şcolii în
general la diversitateacopiilor dintr-o comunitate, presupune un proces de îmbunătăţire a
instituţiei şcolare vizând valorificarea tuturor resurselor, mai ales a celor umane, pentru a
susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din comunitate.
Şcoala incluzivă este denumirea instituţiei şcolare din învăţământul public de masă
unde au acces toţi copii unei comunităţi, indiferent de mediul de provenienţă, în care sunt
integraţi într-o formă sau alta şi copiii cu cerinţe speciale în educaţie, unde programul
activităţilor didactice are la bază un curriculum specific (individualizat şi adaptat) şi unde
participarea personalului didactic la activităţile educative din clasă se bazează pe un
parteneriat activ între profesori, profesori de sprijin/suport, specialişti în educaţie specială şi
părinţi.Astfel, şcoala incluzivă pune în centrul atenţiei sale persoana umană ca fiinţă
originală,unică şi irepetabilă, accentuând ideea că în fiecare societate există persoane diferite,
grupuri diferite, motivaţii, raţiuni şi puncte de vedere diferite. Prin urmare, în scopul unei
reuşite depline a integrării copiilor cu dizabilităţi/cerinţe educative speciale într-o şcoală de
masă, este nevoie de parcurgerea mai multor etape şi îndeplinirea mai multor condiţii.
În condițiile în care contextul epidemiologic impune desfășurarea activității în sistem
online, pentru elevii cu CES se recomandă:
► stabilirea unor canale/mijloace de comunicare accesibile, în acord cu elevii și părinții/
tutorii acestora;
► stabilirea unui program săptămânal al activităților online pentruelevii cu CES care
beneficiază de servicii de sprijin și comunicarea acestuia tuturor celor implicați (elevi,
părinții/ tutorii)
► crearea contextelor adecvate, astfel încât elevii cu CES să fie motivați să participe activ în
desfășurarea activităților online;adaptarea intervenției educaționale și a suportului acordat la
particularităților de vârstă și de diagnostic ale preșcolarilor/elevilor cu CES, precum și la
specificul activităților desfășurate în mediul virtual, în vederea asigurării transmiterii și
receptării optime a informațiilor;
► colaborarea cu cadrele didactice de la clasă, în vederea identificării celor mai bune strategii
de desfășurare a activităților de învățare online, precum și a modalităților de adaptare a
materialelor și sarcinilor de lucru pentru elevii cu CES;
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► adoptarea unui set unitar, la nivelul echipei multidisciplinare, de aplicații pentru învățarea
online, accesibile de pe un anumit număr de echipamente/dispozitive diverse (telefon, tabletă,
PC etc.), adaptate tipului de dificultate a elevilor;
► accesarea unor platforme integrate, interactive, dar și atractive pentru elevi (Zoom, Google
Classroom, Moodle, Edmodo, Kahoot!);
► elaborarea, adaptarea, selectarea resurselor educaționale deschise și a altor categorii de
mijloace și resurse care pot fi utilizate în intervenția educațională pentru elevii cu CES
integrați în învățământul de masă, în sistem online;
► proiectarea activității suport pentru învățarea online și realizarea adaptărilor curriculare din
perspectiva principiilor didacticii generale și a celor specifice învățământului special și special
Integrat;
► elaborarea unor materiale didactice atractive, sub formă de jocuri, prezentări, teste
interactive etc., în scopul antrenării preșcolarului/elevului cu CES în activitate;
► adaptarea intervenției educaționale la particularitățile de vârstăși de diagnostic ale elevilor,
precu m și la specificul activităților desfășurate în mediul virtual, în vederea asigurării
transmiterii și receptării optime a informațiilor:
▪ durata unei activități să fie cuprinsă între 15-30 de minute;
▪ volumul și gradul de dificultate al sarcinilor de lucru să fie echilibrate;
▪ mijloacele de comunicare online să fie selectate în funcție de echipamentele informatice
disponibile.
► realizarea unui instructaj clar și coerent privind utilizarea materialelor didactice, a
instrumentelor de lucru şi de evaluare specifice, transmise prin mijloace digitale;
► elaborarea de instrumente de evaluare aplicabile online, în funcție de particularitățile de
vârstă și de diagnostic ale elevilor, pentru înregistrarea progresului acestora;
► oferirea unui feedback constructiv permanent preșcolarilor/elevilor și, după caz,
părinților/tutorilor acestora, în urma participării la activitățile desfășurate și a rezolvării
sarcinilor de lucru;
► accentuarea rolului părintelui/tutorelui în procesul de învățare sub aspectul promovării de
către acesta a unui comportament pozitiv de relaționare și colaborare cu cadrele didactice și cu
profesorul de sprijin; consilierea părinților/tutorilor în vederea facilitării desfășurării
activităților de învățare, în sistem online,pentru proprii copii;
► evitarea supraîncărcării preșcolarilor/elevilor cu CES cu sarcini de învățare, fie de către
părinți/tutori, fie de către cadrele didactice, în condiţiile învățării online.
BIBLIOGRAFIE
1. Aiken, Dr. Mary. (2019). The Cybereffect. Psihologia comportamentului uman în mediul
online. Ed. Niculescu, București;
2. http://researchandeducation.ro
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PROVOVĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. înv. primar Brezeanu Gabriela
Școala Gimnazială ,,Matei Basarab”-Târgoviște, jud. Dâmbovița
Educaţia integrată se referă la includerea în structurile învăţământului de masă a
copiilor cu cerinţe educative speciale - CES, pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării
armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora.
Trebuie să pornim de la ideea că şcoala are datoria de a asigura şanse egale tuturor
elevilor. Unii înţeleg prin şanse egale crearea unor condiţii identice: programe comune,
manuale, etc. Dar sistemul şcolar care asigură aceleaşicondiţii de instruire pentru toţi elevii
reprezintă o inegalitate, deoarece ei nu profită în acelaşi fel de aceste condiţii.
A asigura şanse egale tuturor elevilor înseamnă a asigura posibilităţi maxime de
dezvoltare fiecăruia, în funcţie de aptitudinile şi interesele sale. Pentru ca activitatea
instructiv-educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, aceasta trebuie să se realizeze clar,
într-un mod diferenţiat.
Valoarea educaţiei inclusive constă în faptul că fiecare elev este împreună şi poate să
colaboreze cu ceilalţi copii. Copiii cu cerinţe educative speciale au nevoie de sprijin. De
aceea, ei vor avea de câştigat dacă activitatea de predare este orientată către nevoile lor
speciale. În condițiile școlii online, este destul de greu să asigurăm sprijin individual și o
instruire adaptată nevoilor fiecăruia.
Pentru a realize integrarea copiilor cu CES, trebuie să acţionăm asupra diferitelo
rnivele de dezvoltare a personalităţii lor, şi anume: la nivel biologic, la nivel psihic, la nivel
social.
Diferenţierea curricular necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după
criteriul maturităţii intelectuale, ritmului de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice. Este
nevoie de o adaptare a procesului instructiv- educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele
cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului cu CES.
Învățământul online limitează în mod particular instrumentele pedagogice disponibile
pentru personalul didactic, reprezentând o povară suplimentară pentru elevi și îngrijitori, mai
ales în cazul elevilor cu probleme grave.
Copiii cu dizabilități, în special copiii cu dizabilități senzoriale și intelectuale sau
dificultăți de învățare, au cele mai puține șanse de a beneficia de soluțiile oferite de
învățământul la distanță. Învăţământul la distanță nu necesită doar acces la echipament
adecvat pentru tehnologii informaţionale (IT) și conexiune la internet. Elevii cu CES au
nevoie de materiale de învățare adaptate, curriculum adaptat pentru a permite participarea
elevilor cu dizabilități și a face față necesităţilor lor de învățare, au nevoie de persoane care să
le ofere permanent sprijin.
Școala online a venit cu probleme suplimentare pentru copiii cu cerințe educative
speciale. Nevoile lor specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente
folosite în prezent:
- copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe canale
video
- copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin platforme
virtuale, dacă formatul nu este accesibil
- elevii cu hiperactivitate și deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți când vine vorba
să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le captează suficient
atenția
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- pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale, pentru
diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare
- copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă singuri
materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timp sau mijloace să-i sprijine în învățare
- copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația actuală, la
fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și schimbe programul
și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea pandemiei.
Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru poate fi o soluție. Îi ajută să se ocupe
pe rând de câte o singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu
CES renunță adesea doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat sau de lucrat.
Împărțirea acestuia îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea materialului
educativeste o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților în această situație și
trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum copilul lor devine mai
receptiv și înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate pe canalul senzorial
preferat.
Este necesară implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori, copiii
colaborează mai bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult
din acest punct de vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să
adapteze mai ușor nivelul explicațiilor, în funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
Dezvoltarea unei platforme de învățare on-line reprezintă o nouă perspectivă de a privi
procesul de învățare în cazul copiilor cu deficiențe.
Trebuie creat un nou mediu pe internet, susținut de tehnologiile inovatoare, care
îmbunătățește principiile și metodele de învățare privind învățarea individuală (personalizând
oferta educațională, în același timp, cu evoluția copiluluiprin monitorizarea: timpului de
reacție, a conexiunilor interdisciplinare, a gândirii critice, a logicii, a memorării, a abilităților
analitice etc). Astfel se poate controla procesul de învățare și predare și se poate adapta
particularităților individuale.
Va fi nevoie de intervenții mai bine structurate și coordinate în sprijinul elevilor cu
cerințe educaționale speciale, intervenții care să implice deopotrivă școlile, profesorii,
consilierii, familiile copiilor vulnerabili, care au cel mai mult de suferit.
BIBLIOGRAFIE
1. Alois, Gherguț, 2016, Educția incluzivă și pedagogia diversității, Editura Polirom.
2. Alios, Gherguț, 2001, Psihopedagogiapersoanelor cu cerințe speciale, Editura Polirom.
3. Oprea Crenguta, 2006, Strategii didactice interactive – repere teoretice și practice, Editura
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PLATFORMELE EDUCAȚIONALE-OPORTUNITĂȚI ȘI LIMITĂRI ÎN
UTILIZAREA ACESTORA ÎN ACTIVITĂȚILE CU ELEVII CU CES
Brînzan Florica
Școala Gimnazială nr.1 Dobrotești, Dobrotești, jud. Teleorman
Centralizarea pe o singură platform educațională a activităților didactice educaționale
din România ar fi o gravă eroare care nu este luată în seamă de Ministerul Educației Naționale
din România: crearea dependenței sistemului educațional din țara noastră față de proprietarii
companiei care dețin platform educațională Google classroom, cu toate cele ce decurg de aici,
inclusive implicații de ordin financiar – să nu uităm nici o clipă, scopul oricărei firme este
acela de a produce profit prin orice mijloc legal (în mod oficial).
Alegerea unei platforme educaționale de către un professor nu se face la întâmplare ci
având în vedere:
a) dacă este avizată și recomandată de sistemul de control instituționalizat din România:
ministerul de resort și instituțiile subordonate;
b) funcționarea sa în parametrii de funcționale optima pentru un proces didactic eficient:
funcționarea și securitatea serverelor, mentenanță eficace, etc.;
c) dacă permite derularea activităților didactice la nivel optim, cu toate componentele sale:
1. procesul de predare-consolidare- evaluare competențe;
2. feed-back imediat profesor-elev, elev-profesor și colaborarea dintre elevi;
3. gestionarea resurselor didactice: încărcarea materialelor de predare, încărcarea materialelor
ce permit evaluarea elevilor (teme, proiecte, prezentări);
4. realizarea de materiale evaluative cu notare sincron-evaluativă (de exemplu teste care se
completează online și oferă notare imediată prin platforma educațională);
d) realizarea procesului de îndrumare și control al cadrelor didactice de către personalul avizat
(inspectori, director, șefi comisie metodică, metodiști, alte persoane avizate);
e) organizarea, designul și layoutul platformei trebuie să fie atractiv și stimulativ pentru
persoanele implicate, procesul de utilizare a resurselor digitale să fie intuitive pentru cadrele
didactice, elevi și părinți și, important, ușor de accesat de pe device la care au ace sactanții
procesului educațional.
Având în vedere că articolul de față pune în discuție, ca o specificitate, elevul cu cu
cerințe educaționale speciale (cu intelect liminal, cu nivel mediu și ușor de retard mintal sau
deficiențe multiple ușoare), considerăm oportun alegerea unei platforme care, cel mai
important, să răspundă punctelor a, b, c, dar mai ales e. De ce? Organizarea intuitivă a
accesării este foarte important pentru un copil cu nivel scăzut de gândireși, cel mai frecvent,
cu tulburări de memorie.
Ca o experiență profesională personală, am încercat Google classroom și Easyclass.
Cele două platforme corespund multor criterii din cele enunțate la momentul scrierii
prezentului articol. Google classroom oferă securitatea datelor, mentenanță optimă a
serverelor și implicit funcționarea eficientă a platformelor, pachet office minimal pentru
realizare de material didactice (un plus ar fi și Google Meet, care înlocuiește cu succes Zoom
– o platformă ce nu oferă securitate cibernetică și pentru datele personale). Organizarea
procesului didactic se poate face la nivel optim.
Ca un minus pentru platforma Google classroom, remarcăm că aparține unui gigant în
domeniul IT, ceea ce poate oricând vulnerabiliza sistemul educațional – este o firmă privată al
cărei scop este profitul și autopromovarea. Practic, elevul va considera că instrumentele
Google fac parte din viața sa precum aerul pe care îl respiră și apa pe care o bea. Mai mult,
creează dependentă de Google, impunând și condiționând utilizarea numai a resurselor din
portofoliul său: de pildă, nu poți prelua materiale de pe alte platforme, chiar dacă sunt creația
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ta și nu le poți folosi pe Google decât dacă există un protocol commercial între firmele
proprietare. Nu știu dacă și cum se realizează procesul de îndrumare și control al personalului
avizat din ministerul de resort și instituțiile subordinate.
O altă platformă pe care o aduc în discuție este Easyclass (disponibilă la
easyclass.com). Interfața sa este mult mai prietenoasă, mai atractivă, organizarea este perfect
intuitivă, iar layoutul și designul sunt într-un ridicat raport de similaritate cu Facebook, ceea
ceaduce un mare avantaj pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (cu intelect liminal, cu
nivel mediu și ușor de retard mintal sau deficiențe multiple ușoare), cei mai mulți dintre ei, să
fim sinceri, având conturi de Facebook pe care le utilizează constant. Are toate facilitățile
oferite de Google classroom, dar nu condiționează utilizarea resurselor educaționale proprii
pentru derularea activității.
Un avantaj este existența posibilității organizării claselor pentru elevi, pe cursuri dar și
a grupurilor de părinți, independent de contul elevilor, ceea ce facilitează comunicarea. Mai
mult, existența posibilității facile a Bibliotecii cursului/ grupului oferă avantajul de a pune la
dispoziția elevilor și a părinților informații în timp real, oricând la dispozițialor. Avantajele
Google classroom rămân valabile și în cazul acestei platforme.
Lipsa de seriozitate în mentenanța platformei, erorile 503 de server destul de dese,
lipsa coerentă a unei politici pentru Termeni și condiții de utilizare sunt mari dezavantaje. Mai
mult, nu se cunosc proprietarii, ceea ce vulnerabilizează securitatea datelor și drepturile de
autor ale profesorilor. Dar, să nu uităm că platform este recomandată și aprobată de ministerul
de resort. Ceea ce implică asumarea unor răspunderi din partea acestora? Nici în cazul acestei
platforme nu știu dacă și cum se realizează procesul de îndrumare și control al personalului
avizat din ministerul de resort și instituțiile subordinate.
În concluzie, cele două platform prezentate sunt aprobate și avizate de structurile
abilitate, optim realizate (Easyclass oferă un plus la atractivitate și utilizarea intuitivă, Google
classroom oferă un plus la securitatea datelor și mentenanța serverului), facil a fi utilizate (cu
un plus pentru Easyclass pentru similaritatea sa cu Facebook-ul cu care elevii sunt déjà
familiarizați), oferă posibilitatea monitorizării procesului didactic și a activității elevilor de
către părinți (cu un plus pentru Easyclass, care oferă șansa creării unui grup dedicate
părinților, unde au acces la notele elevilor). Ca minusuri, securitatea datelor personale, și a
drepturilor de autor ale profesorilor și elevilor sunt puse sub semnul întrebării, oricând există
riscul impunerii unor limitări de utilizare chiar și sub aspect financiar, îndrumarea și controlul
de către personalul avizat asupra cadrelor didactice este limitat și restrictiv (chiar dacă
directorul școlii, de exemplu, face parte din clasă – el poate fi oricând scos din grup de către
profesor).
Ca soluție, având în vedere numărulf oarte mare de specialiști din ministerul de resort,
plătiți bine și care nu se văd, se poate crea o platform educațională aparținând Ministerului,
chiar și cu fonduri europene, la fel de atractivă ca Easyclass și echidistantă față de propunerile
(și impunerile) giganților tehnologici din Silicon Valey, în cadrul căreia să fie facilitate
prioritar procesul didactic și rezultatele acestuia, și nu familiarizarea cu instrumente
proprietare pe care le vor utilize copiii când vor crește.
BIBLIOGRAFIE
1. Ceobanu, Ciprian (2016) Învățarea în mediul virtual.Ghid de utilizare a calculatorului în
educație, Iași: Polirom.
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TULBURAREA DE CONDUITĂ
Prof. înv. preşcolar Busuioc G. Marilena Gena
Școala Gimnazială Helegiu, Grădinița Drăgugești- structură, jud. Bacău
Ceea ce m-a determinat să aleg titlu pentru lucrarea de simpozion dar şi pentru
documentarea mea, a fost prezentarea la grupa de preşcolari a cărei educatoare sunt, în urmă
cu ceva timp, a unui băieţel venit din Italia, originar din satul nostru, însă care a locuit în
Italia până la vârsta de aproximativ 5 ani. Să-l numim generic ,,Băieţelul”, întrucât nu vreau
să dau nume. La primul contact am observat că nu pronunţă decât câteva cuvinte, mama lui
spunându-mi că în Italia la grădiniţă a fost marginalizat, însă în familie s-a vorbit tot timpul
româneşte. Toate bune până copilul a rămas în colectivul de preşcolari când totul a luat o
întorsătură nu tocmai plăcută în sensul că:
,,Băieţelul“ manifesta:
*Comportament agresiv– agresiune faţă colegii de grupă: îi lovea, muşca, împingea, arunca în
ei cu jucării,etc, dar şi faţă de educatori.
*Comportamentul disruptiv– ce prindea în mână distrugea, arunca, de multe ori materialul
didactic folosit în activităţile din grădiniţă fiindu-i ,,duşman”.
*Incalca repetat, nu accepta, regulile grupei de preşcolari, etc.
Am detaliat foarte pe scurt comportamentul ,,Băieţelului”, activităţile de la grupă
devenind un chin pentru copii din grupă, dar şi pentru mine întrucât toţi ochii erau îndreptaţi
asupra sa, copii plângându-se mereu de comportamentul colegului lor. Orice strategie aş fi
aplicat nimic nu părea să de roade. Nu mai vorbesc despre faptul că atunci când începeam
activităţile, deschidea uşa şi ieşea din clasă.
Am organizat la momentul acela activităţi în care a fost invitat psihologul şcolii, dar şi
mama ,,Băieţelului”. În urma convorbirii dintre mamă şi psiholog aceasta a fost sfătuită să
meargă cu copilul pentru investigaţii medicale. Cooperând, mama a dus pe ,,Băieţel” la
doctor, care i-a pus diagnostic de ,,TULBURARE DE CONDUITĂ”, iar ca şi recomandări i
s-a spus să frecventeze grădiniţa normală.
Documentându-mă despre ,,TULBURARE DE CONDUITĂ”, am aflat că:
Un copil cu astfel de tulburare poate afişa un model de comportament perturbator,
violent şi manifestă probleme severe legate de încalcarea repetată a regulilor şi normelor
sociale, corespunzătoare vârstei sale de dezvoltare.
,,Tulburările de comportament” sau modificările de comportament sunt forme de
dezechilibru psihic, ce implică tulburări în sfera emoţional-volitivă, ca urmare a unei leziuni
cerebrale pre-sau post-natale, a unor structuri psihice morbide de natura sociogena”
(I. Strachinaru, 1994). Aceste devieri de conduită sunt, asadar, nu doar abateri de la
normele stării de sănătate, ci şi de la normele morale, cu daune resimţite în raporturile sociale
normale.
În literatura de specialitate se fac multe comentarii privind comportamentul normal si
anormal. Tulburarea de conduită este definită ca o conduită antisocială persistentă la copil şi
adolescent. Putem spune că mulţi copii sunt la un moment dat autorii unor acte care contravin
normelor sociale şi încalcă drepturile personale sau de proprietate. De asemenea, mulţi dintre
copii au avut în dezvoltarea lor evenimente izolate de tip furt sau minciună si chiar la copilul
normal pot apărea, accidental si destul de rar, gesturi agresive, cu lovire intenţionată. Copilul
considerat a avea o tulburare de conduită diferă de toţi ceilalţi prin intensitatea, extinderea si
severitatea comportamentelor antisociale. Din păcate, nu există o linie netă de demarcaţie
între comportamentul social normal şi cel anormal.
Tulburarea de conduită se poate manifesta înca din perioada preşcolară, dar primele
simptome semnificative apar de regulă, în cursul perioadei de mijloc a copilăriei şi a
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adolescenţei. Specialişti explică această tulburare folosind un model bio-psiho-social de
cauzalitate. Acest model sugerează faptul că un singur factor nu este responsabil pentru
apariţia şi dezvoltarea tulburării de conduită, ci interconectarea complexă a următorilor trei
factori.
Factorii biologici si genetici. Mulţi copii şi adolescenţi cu tulburări de comportament
au membrii apropiaţi ai familiei cu tulburări mentale, inclusiv tulburări ale dispoziţiei,
tulburări de anxietate, tulburări legate de consumul de substanţe si tulburări de personalitate.
Acest lucru sugerează faptul că o anumită predispoziţie pentru această tulburare poate fi
moştenită.
Factorii sociali şi de mediu. Viaţa de familie disfuncţională, abuzul în copilărie,
experienţele traumatice, un istoric familial de abuz de substanţe, precum şi un model
educaţional neadecvat ar putea fi consideraţi factori importanţi care contribuie la dezvoltarea
acestei tulburări. De asemenea, statutul socio-economic scăzut pare a fi un factor de risc
pentru dezvoltarea de tulburări de comportament.
Factori psihologici. Unii experţi consideră că tulburările de comportament pot reflecta
probleme legate de insuficienţa structurare a conştientizării morale (în special, lipsa de
vinovaţie si remuşcare) şi deficite în procesarea cognitivă.
Evoluţia tulburării de conduită este variabilă la majoritatea indivizilor, tulburarea se
remite in perioada adultă. Debutul precoce prezice un prognostic nefavorabil şi un risc crescut
în viaţa adultă pentru tulburare de personalitate antisocială, tulburări in legătură cu o
substanţă, tulburări afective sau anxioase, tulburări somatoforme. Nu este un lucru neobişnuit
pentru copii sau adolescenţi, ca în timpul dezvoltării lor, să întâmpine probleme legate de
comportament. Comportamentul este considerat a fi o problemă atunci când sunt încălcate
drepturile altora, când nu sunt respectate normele şi regulile generale acceptate vârstei, iar
aceste manifestări sunt de durată şi perturbă semnificativ viaţa de zi cu zi a copilului sau a
familiei lui, funcţionarea şcolară şi socială.
Există legături şi asemanări între:
Tulburarea de tip opozitie-sfidare conţine elemente observate în tulburarea de
conduită (opoziţie si sfidare a persoanelor investite cu autoritate), dar aceasta nu prezintă în
manifestare comportamente severe de violare a normelor sociale şi drepturilor fundamentale a
celorlalte persoane. Tulburarea de tip opozitie- sfidare, în multe situaţii precede tulburarea de
conduită.
Copiii cu ,,Tulburarea de hiperactivitate”/ deficit de atenţie prezintă adesea un
comportament hiperactiv şi impulsiv care poate fi disruptiv, însă acest comportament prin sine
nu violează normele sociale corespunzatoare vârstei şi prin urmare nu satisface, de regulă,
criteriile pentru tulburarea de conduită.
Iritabilitatea şi problemele de conduită survin adesea la copiii sau adolescenţii cu
,,Tulburare afectivă”, însa acestea poate fi de regulă distinse de tiparul problemelor de
conduită, pe baza evoluţiei episodice şi a simptomelor caracteristice.
Tulburarea de adaptare poate prezenta simptome specifice tulburării de conduită, însă
în acest caz debutul este asociat clar cu un factor stresor psihosocial.
Tratamentul pentru tulburarea de conduită se bazează pe mai mulţi factori, în funcţie
de vârsta copilului, severitatea simptomelor, precum şi capacitatea copilului de a participa şi
de a tolera terapiile specifice.
Psihoterapia. Principalul obiectiv urmărit în psihoterapia tulburării de conduită este
acela de a ajuta copilul să înveţe să-ţi exprime şi să controleze furia în moduri mai adecvate şi
acceptate social. De asemenea, demersul psihoterapeutic îşi propune să remodeleze gândirea
copilului pentru a îmbunătăţi abilităţile de rezolvare a problemelor, de gestionare a furiei.
Psihoterapia de familie este folosită pentru a ajuta la îmbunătaţirea interacţiunilor din
familie și optimizarea comunicării. Această formă de terapie contribuie la optimizarea
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climatului emoţional şi intensificarea activităţiilor de cooperare şi sprijin între membrii
acesteia. În cazul în care copilul afişează simptomele prezentate mai sus, este foarte important
să solicitaţi ajutor calificat medical şi psihologic. Un copil sau adolescent cu astfel de
tulburări prezintă un risc crescut pentru dezvoltarea în viaţa adultă tulburări mentale severe:
tulburarea de personalitate antisociala, tulburari de anxietate, tulburări de dispoziţie, etc.
Farmacoterapia. Deşi nu există niciun medicament aprobat în mod oficial pentru a
trata tulburările de comportament, diverse medicamente pot fi utilizate pentru a trata unele
dintre simptomele sale, cum ar fi ADHD. Pe termen scurt medicaţia s-a dovedit eficientă în
controlarea simptomelor specifice de neatenţie, impulsivitate si hiperactivitate. Totuşi, aceasta
nu ajuta la ameliorarea relaţiilor dintre copil şi parinţi, profesori sau colegi.
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SOFT-URI PENTRU ELEVII CU CES
Prof. Căpriță Paraschiva
Colegiul Economic Buzău
Pentru deficienţa vizuală:
ZoomLinux: 35 de programe didactice organizate într-o bază de date, destinate
utilizării de către persoanele cu deficienţe de vedere - practic o listă cu link-uri către siteurile respective;
Wordstar: Program de sinteză vocală pentru nevăzători. Aplicația este disponibilă
contra-cost.
Windows Magnifier (lupa) -aplicatie a Windows –ului, existentă în computer, care
face ecranul calculatorului mai uşor de citit pentru persoanele cu deficienţe de vedere, prin
crearea unei ferestre separate care afişează o porţiune mărită a ecranului.
Balabolka- cititor de text gratuit.
Pentru deficienţa auditivă:
 Soft educațional românesc TARA- este un program educaţional destinat copiilor
hipoacuzici sau surzi. Se vinde pe CD.
 Aplicatia Windows Moviemaker transformă sonorul unui film în text pe ecran;
Pentru deficienţa psihomotorie:
 Viacam/eViacam, este un program gratuit, care permite utilizatorului să mişte
cursorul mouse-ului prin mişcarea capului. Programul funcţionează pe orice
calculator echipat cu o cameră web, fără accesorii suplimentare.
 Simon listens
Recunoaşte vorbirea și permite înlocuirea mouse-ului şi a tastaturii. De exemplu
comanda vocala”1” este pentru folderul documente, “2” pentru filme, s.a.m.d. Se descarcă și
se instaleaza gratuit. Nu am gasit varianta în limba română.
Pentru tulburări de limbaj
 Logopedix este un soft romanesc specializat în logopedie, destinat copiilor cu
dislexie, dislalie şi întârzieri de limbaj, atât pentru copiii preşcolari cât şi pentru
învăţământul primar. Este avizat de Ministerul Educației și Cercetării. Se cumpără de
la producator.
 Evalogos este un soft destinat evaluării copiilor cu cerințe educaționale speciale.
Meniul principal cuprinde 3 secțiuni importante: evaluare limbaj, evaluare
psihomotrică, evaluare psihologică. Se cumpără de la producător.
 Pentru exersarea pronunţiei pot fi folosite exerciţiile de pe site –ul www.dictie.ro
Pentru alte deficienţe:
1. SEN Switcher este pentru persoanele cu dificultăţi de învăţare multiple şi
profunde. Disponibil în engleză, online, gratuit la următoarea adresă:
https://www.ianbean.co.uk/ss_senswitcher/
2. Filmuleţe terapeutice pentru copii cu tulburări emoţionale (despre anxietate,
depresie, etc) sunt prezentate de Universitatea Babeş-Bolyai aici:
https://retman.ro/?page_id=14
3. Pentru a lucra online cu copii cu autism, poate fi cumpărată aplicaţia în limba română
ABA KIT de pe acest site
https://www.helpautism.ro
4.
Jucării pentru copii cu CES
https://www.magulcuaripi.ro/material-educativ-pentru-nevoi-speciale/
Activităţi online ce pot fi folosite inclusiv în lucrul cu copii cu CES
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1. Sebran's ABC conţine imagini în culori, o muzică plăcută şi jocuri captivante,cu
ajutorul cărora copiii pot învăţa să scrie şi să citească. Programul este disponibil în
diferite limbi, inclusiv română. Gratuit.Se descarcă de aici:
https://albinute.ro/recomandari/soft-educational/
2. Povesti audio, grupate pe autori, găsiti aici:
https://www.cutiutafermecata.ro/povesti-audio/
3. Activităţi interactivepe site-ul www.wordwall.net
4. Site-ul LEARNINGAPPS.ORG- poate fi urmărit și în limba română , după
selectarea limbii noastre și are exerciții pentru peste 30 de materii scolare (inclusiv
psihologie)
5. Jocuri educaționale, cu specificul unei materii pe nivele de clasă, aici (conectare cu
cont si parola): https://www.didactic.ro/jocuri
6. Jocuri, filmulete amuzante cu animale și planșe de colorat
a. https://www.roli.ro/
b. https://www.ajocuri.ro
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ÎNVĂȚAREA ȘI EVALUAREA ELEVILOR CU CES - ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
ONLINE
Prof. psihopedagog Catoi Daniela
CSEI Brașov
În ultimele luni, învățământul românesc, la toate nivelurile lui, a suferit numeroase
transformări, atât la nivelul conținuturilor și modalităților de transmitere a cunoștințelor, cât și
în ceea ce privește modalitatea de evaluare a acestor informații. Astfel, metodele și strategiile
de predare-învățare-evaluare, care presupuneau o activitate față în față au fost înlocuite de
învățarea digitală. Aceasta din urmă presupune abordarea unor alte tehnici de predare și
învățare, bazată pe instrumente și tehnologii digitale, iar interacțiunea dintre profesori și copii,
de cele mai multe ori, se face prin intermediul computerului, online.
Am sperat că această provocare la care am fost supuși se va termina curând și cu toții
ne vom întoarce în clasele unde obișnuiam să ne desfășurăm activitatea. Dar iată că pandemia
continuă, iar noi, cadrele didactice, suntem nevoite să continuăm să punem în practică
metodele și tehnicile de lucru online, pe care mulți dintre noi le-am aprofundat prin cursuri de
formare sau autoinstruire. Pentru a genera o învățare eficientă în mediul virtual, profesorul
trebuie să aibă o anume pregătire în proiectarea curriculumul-lui livrat online și desigur, în
tehnologiile informaționale.
Pentru copii, învățarea online activă solicită mai multă responsabilitate, inițiativă și
efort decât instruirea față înfață.
Învățarea online este dificilă în toate ciclurile de învățământ. Grație erei tehnologice în
care trăim, copiii care se nasc ori care s-au născut după anii ‘90, devin instant „nativi digitali”
și știu să utilizeze foarte bine aproape toate device-urile, cu și fără ajutorul părinților. Acest
lucru îi ajută în mod direct pe profesori, pentru că aceștia se pot conecta mai ușor cu elevii pe
platformele indicate de școala în care își desfășoară activitatea.
Nu același lucru putem spune despre învățarea online la nivelul învățământului
special, având în vedere faptul căacești copii utilizează foarte puțin limbajul scris ei utilizând
telefonul sau tableta pe baza stereotipiilor învățate în joacă. Astfel, noi profesorii din
învățământul special suntem dependenți 100% de prezența părinților, atunci când desfășurăm
activități cu elevii.
Unul dintre cele mai importante aspecte ale activității mele în școala online reprezintă
comunicarea permanentă, activă, cu părinții copiilor. De aceea, am păstrat un dialog constant
cu aceștia, iar încurajările și susținerea au venit din ambele părți. Din discuțiile telefonice și
întâlnirile pe Google Meet cu aceștia, am aflat că elevilor le este dor de școală, de colegi, de
doamnele profesor și personalul de ingrijire, de activitățile desfășurate în școală. Educația
online ne-a adus pe toți împreună, cadru didactic alături de părinți, în beneficiul copiilor.
Astfel, mi-am desfășurat activitățile de la distanță împreună cu elevii mei, cu ajutorul
părinților, bineînțeles, prin aplicația WhatsApp, Google Meet și pot spune că am avut un
feedback pozitiv din partea tuturor. Pe grupul format împreună cu părinții, le-am trimis
sugestii de activități, conform programului zilnic și temei săptămânale, așa cum le aveam
stabilite în planificarea anuală, ținând cont de particularitățile de vârstă ale copiilor.
Ca participanți la această activitate online, copiii au început să interacționeze cu
mediul digital, s-au obișnuit mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul a venit
interactiv pentru ei. Bineînțeles că în activitățile pe care le-am propus, accentul a căzut mai
mult pe practică și mai puțin pe teorie, iar părinții am avut acces complet la modul în care
acționează copilul, la modul de predare și la executarea sarcinilor, putând fi astfel la curent cu
adevărat cu nivelul de pregătire al preșcolarului.
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Sunt și dezavantaje în învățământul online, interacțiunea dintre cadru didactic și copil
este mai dificilă, mai ales că elevul are dificultăți în a înțelege ceea ce se transmite, copii
interacționează mai puțin între ei, iar distanțarea afectează aptitudinea de socializare, copiii
comunică mai greu și sunt mai dependenți de tehnologie, aceasta fiind o problemă majoră a
vremurilor actuale.
Evaluarea este cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. Să predai e simplu.
Poate fi chiar fun, dacă îți place ce faci. Poate fi challenging, sau poate fi o meserie pe care o
faci, după care dormi liniștit. Învățarea nu e chiar treaba ta ca profesor. Ai un curriculum, ai
livrat ce ai putut mai bine, dar evaluarea e în responsabilitatea ta. Iar pentru asta, atât
profesorul, cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3C-uri, caracteristici
esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă.
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru
diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în
care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci pedagogia mai întâi, apoi tehnologia.
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu
atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de
evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un
document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi
în învățare.
Cum poți evalua cunoștințele însușite online la acest nivel? Iată adevărata provocare.
În mod normal și firesc, pentru fiecare feedback oferit de copii prin intermediul părinților,
este important să acorzi felicitări și recompense digitale, gen emoticoane, medalii sau diverse
imagini sugestive.
Am încercat să observ în mod sistematic comportamentul copiilor în întâlnirile pe care
le-am creat în Google Meet și am oferit copiilor și materiale de lucru sau fișe de evaluare pe
suport de hârtie, pentru toți elevii, astfel toți au putut să dovedească că și-au însușit
cunoștințele.
De asemenea, am folosit și materiale create în aplicația Jamboard sau Kahoot, exerciții
prin care ei puteau să-și consolideze informațiile primite și să obțină diverse punctaje,
antrenându-i astfel într-o competiție constructivă și încurajând pe toți să participe.
Le-am propus părinților să creeze împreună cu copilul și cu ceilalți membri ai familiei
diverse postere sau lucrări colective în legătură directă cu tema abordată anterior, iar acest
mod de evaluare a avut un succes neasteptat, încurajând astfel toate echipele familiale să
participe. Probabil că, dacă pandemia va continua, profesorii vor trebui să găsească soluții
alternative de a comunica cu copiii și părinții acestora, de a proiecta și organiza altfel:
ONLINE.
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EVALUAREA ONLINE LA ELEVII CU CES
Prof. Cazacu Camelia
Școala Gimnazială „Constantin Gh Marinescu” Galați
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât
şi formativă oferă informaţii despre progress şi ghidează învăţarea. Evaluarea online este o
metodă a evaluării care poate răspunde efficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi
aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi
cumulativă.
Jocurile didactice reprezintă instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul
conferințelor on-line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: platform Worldwall sau
Learningapps.
WORLDWALL - este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri
interactive pentru susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu:
Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare,
Spânzurătoare, Deschide cutia etc); Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de
copii datorită elementelor ludice inserate. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up
(încălzire) sau la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați întro mod interactive în rezolvarea testului.
Learningapps- este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării
de conținut. Există aplicații interesante (de exemplu: rebus, uneşte perechile, puzzle,
completează cuvântul lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de
încorporare) sau pot fi folosite drept material de învățare pe platform LearningApps (creând
clase în care să îi invitați pe copii, se pot face și sondaje pentru a măsura feed-back-ul).
APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurarea impactului învățării, de sondaj și de
evaluare. Printre cele mai cunoscute sunt: Google Forms, Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc.
GOOGLEFORMS - aceasta permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a
obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a
crea teste scrise. De asemenea, serviciul permite profesorului să includă imagini sau video
pentru interpretare ca material de reflectie. Elevii pot primi atât întrebări deschise , cât și
întrebări închise, cu mai multe variante de răspuns.
KAHOOT este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste
interactive pentru copii; profesorul creează testul, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor
care accesează testul într-un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame
întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet
sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma
unui clasament.
Quizizz - Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realize
evaluări formative într-un mod distractive pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri
multiple, imagini, audio text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utilize atât pentru învățarea
sincron live, cât și pentru cea de acasă. Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt
uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă
profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, etc
BIBLIOGRAFIE
1. quizizz.com/
2. wordwall.net/ro
3. quizlet.com/
4. learningapps.org/
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ȘCOALA ONLINE – O NOUĂ PROVOCARE
PENTRU ELEVII CU C.E.S.
Prof. inv. primar Cazacu Smaranda Maricela
Școala Gimnazială Nr. 25, Galați
Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei
implicați în procesul educațional, cu atât mai mult pentru elevii cu CES, atât la nivel de
macrosistem, cât și de microsistem. Trecerea de la formula „față în față” la modalitatea „online” de livrare a educației, a presupus o pliere pe cerințele impuse de urgență, dar și o
„cotitură” didactică în abordarea activităților de învatare pentru elevii cu CES. În lipsa unei
infrastructuri tehnologice decente, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale ale
profesorilor, fără acces gratuit la platforme online, cu resurse didactice digitale și multimedia
precare, cadrele didactice au fost nevoite să identifice rapid soluții pentru a asigura tuturor
copiilor acces la o educație de calitate.
Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul
didactic, pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al
timpului și terminând cu materialele și mijloacele didactice utilizate. Monitorizarea învățării
se realizează într-un alt mod acum, câteodată chiar foarte greu. Lipsa unui dialog autentic cu
clasa, imposibilitatea urmăririi modului în care elevii își iau notițe, dificila administrare a
probelor de evaluare reprezintă aspecte care trebuie regândite și îmbunătățite.
Cei mai buni prieteni au devenit platformele educaționale online și platformele de streaming,
modalitățile cele mai potrivite pentru continuarea procesului educațional în acest context
sensibil. A existat o explozie de experiențe didactice la distanță, soluții ad-hoc, dar și
profesioniste, eclectisme operaționale, dar și viziuni unitare.
Perioada aprilie – iunie a fost destul de greu de gestionat atât din pricina lipsei de
experiență a dascălilor în ceea ce privește modul de predare online, cât și din pricina lipsei
device-urilor necesare. Din septembrie, însă, situația este vizibil îmbunătățită. Cadrele
didactice au avut timp să se perfecționeze în domeniul utilizării platformelor și aplicațiilor
informatice, iar autoritățile publice și ONG-urile au reușit să acopere, în mare parte, necesarul
de dispozitive digitale.
Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, în situația mutării școlii în noul sistem,
este unul extrem de important. Părintele este unul dintre factorii care trebuie să gestioneze
activitatea de acasă și să se asigure atât de funcționarea fizică a sistemului informatic, de
frecventarea cursurilor de către elev, cât și de motivarea și implicarea acestuia în actul de
învățare. De asemenea, părintele deține rolul de suport emoțional pentru stările specifice
acestei perioade restrictive. Trebuie să empatizeze cu copilul, să discute cu el, oferind multe
explicații despre situația actuală și să susțină cauza educației și a învățării, chiar și în aceste
condiții dificile.
Consumul de resurse personale - energia, concentrarea atenției - depinde foarte mult de
modul în care este organizat învățământul la distanță, de calitatea actului educațional și de
implicarea profesorilor, a elevilor și a părinților în gestionarea aspectelor didactice și a celor
afective. De asemenea, sunt foarte importante acceptarea acestui sistem de învățare și
acordarea unei atenții sporite, așa cum i se acordă școlii ,,față în față”.
Cu toate că interesul tuturor actorilor educaționali este foarte vizibil, procesul de
instruire își pierde, din punctul meu de vedere, din calitate și din consistență. Există, conform
studiilor efectuate de specialiști, probleme legate de nivelul scăzut al rezultatelor școlare, dar
sunt convinsă că noile experiențe prin care trecem cu toții vor reprezenta puncte de plecare
pentru găsirea unor soluții eficiente de reglare a procesului de învățămant.
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Școala online este, cu siguranță, parte integrantă a secolului al XXI-lea. Acest tip de
școală la distanță este, în primul rând, despre a avea cu ce (un calculator, un laptop, o tabletă
sau un telefon de ultimă generație care să aibă acces la un internet de calitate), cu cine
(învățăcei, cadre didactice, părinți, etc), unde (platforme de predare – învățare - evaluare notare), precum și despre a ști cum să dai viață unui act educațional .
Cu siguranță, nu a fost și nu este ușor pentru nicio unitate de învățământ să-și transfere
activitatea în mediul online. Procesul necesită multă răbdare, o planificare cât mai bună, dar
mai ales o comunicare eficientă între partenerii educaționali – profesori, părinți, elevi.
In grupul țintă specific- copiii cu cerințe educaționale speciale (CES), activitatea scolara
online presupune anumite operatiuni specifice, astfel:
• Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o
singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță
adesea doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat.
Împărțirea acestuia îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
• Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea
materialului educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori
părinților în această situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor
constata cum copilul lor devine mai receptiv și înțelege mai repede și mai ușor
informațiile recepționate pe canalul senzorial preferat.
• Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copiii colaborează mai
bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest
punct de vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să
adapteze mai ușor nivelul explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
Şcoala online a apărut neaşteptat, ca o mare necesitate şi ne-a provocat să fim deschişi
către noile tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât eram pregătiţi emoţional, tehnologic,
legislativ, economic .
Experiența şcoala online este una inedită, iar acest tip de învățământ necesită o
implicare activă a tuturor factorilor educaționali, pentru valorificarea eficientă şi raţională a
tuturor resurselor. Cele mai frecvente situaţii-problemă întâmpinate în timpul şcolii
online din partea elevilor şi părinţilor:
- Copiii erau mult mai entuziasmați când mergeau fizic la școală.
- Dificultăţi de utilizare a platformelor şi instrumentelor digitale pentru elevi, părinţi,
profesori.
- Lipsa conexiunii la internet, a semnalului wi-fi uneori. Creşterea costurilor la factura de
telefon pentru depăşirea traficului de date mobile. Slaba funcţionare a aplicaţiilor sau
pierderea conexiunii. În unele cazuri, chiar lipsa echipamentelor IT.
- Nemulţumirea privind utilizarea platformelor online, necesitatea unei perioadei de adaptare,
faptul că, pentru că unii părinți merg la serviciu, copiii au fost nevoiți să se descurce mai mult
singuri.
- Lipsa de interes a copilului pentru acest tip de studiu. Lipsa disciplinei la ore - cadrul
didactic controlează mai greu elevii, tentaţi fiind să discute între ei. Copilul nu mai dă
randament din cauza relaxării şi gândului că este acasă şi nu mai ia școala în serios.
Elevii cu CES riscă o dublă penalizare în timpul închiderii școlilor – din punct de
vedere al accesului la educație, dar și cel al incluziunii.
Ei se bazează, adesea, mai mult
decât ceilalți copii pe diverse tehnologii pentru educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru
tranziția lor către educația online.
Dar nevoile lor specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente
folosite în prezent:
• copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe
canale video
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copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin
platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil
• elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți
când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează suficient atenția
• pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale,
pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare
• copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine
în învățare
• copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația
actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și
schimbe programul și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea
pandemiei.
Această din urmă problemă nu se limitează doar la cei care sufereau de anxietate, ci oricui
care ar putea fi astfel afectat de situația produsă de pandemie.
Lista cu aspecte pozitive și aspecte negative despre şcoala online este foarte lungă!
Sperăm să trecem cu bine şi sănătoşi peste această perioadă solicitantă şi delicată. Oricum ar
fi, am învăţat că trebuie să avem o mare disponibilitate de adaptare la nou şi tehnologie, ni s-a
confirmat încă o dată că este esenţial pentru fiinţa umană a păstra contactul, fie el şi virtual, cu
semenii, am învăţat că trebuie să acordăm mai multă importanţă sectorului educaţional
online, dar să nu excludem învăţarea tradiţională. Este o lecţie importantă de viaţă, care va
avea ecou în viitorul şcolii şi educaţiei în România.
•
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PROVOCĂRI ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU
CES
Prof. înv. preșcolar Călin Elena Andreea
G.P.P. „LUMEA COPIILOR” Topoloveni, jud. Argeș
Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai afectați în situația efectuării
activitățiilor în mediul on-line. Pentru aceștia, întreruperea obiceiurilor educaționale și obligația de
a trece la medii de învățare la distanță presupun provocări suplimentare, într-o situație deja dificilă.
Elevii cu CES riscă o dublă penalizare în timpul închiderii școlilor – din punct de
vedere al accesului la educație, dar și cel al incluziunii.
Ei se bazează, adesea, mai mult decât ceilalți copii pe diverse tehnologii pentru
educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția lor către educația online. Dar nevoile lor
specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente folosite în prezent:
• copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe
canale video
• copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin
platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil
• elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți
când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează suficient atenția
• pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale,
pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare
• copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine
în învățare
• copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația
actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și
schimbe programul și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea
pandemiei.
Această din urmă problemă nu se limitează doar la cei care sufereau de anxietate, ci
oricui care ar putea fi astfel afectat de situația produsă de pandemie.
Cecilia Mezzanotte arată că diverse proceduri au fost luate local sau național, în
diverse țări, pentru asistarea elevilor cu CES. De exemplu:
• temele pentru copiii cu deficiențe de vedere pot fi transcrise în Braille, în lipsa unui
aparat cu funcții de accesibilitate pentru astfel de utilizatori
• pentru elevii cu deficiențe de auz pot fi aplicate servicii de live captioning la distanță
pentru cursurile video
• sistemele de învățământ din țări precum Italia, Franța sau Irlanda, dar și diverse ONGuri agregă liste de aplicații și instrumente pentru sprijinirea elevilor cu cerințe
educaționale speciale
• în SUA, un grup de profesori a lansat un hotline pentru a-i ajuta la teme pe elevii cu
deficiențe de vedere și auditive
• în cele mai multe țări există asistenți sau profesori pregătiți pentru a-i ajuta pe elevii cu
CES care oferă online sprijin individual și cu materiale personalizate.
Cu toate acestea, după actuala criză va fi nevoie de intervenții mai bine structurate
și coordonate în sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale, intervenții care să
implice deopotrivă școlile, profesorii, consilierii, familiile copiilor vulnerabili, care au cel
mai mult de suferit.
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PREDAREA ONLINE – O PROVOCARE PENTRU ELEVII CU CES
Prof. înv. primar, Călinescu Anca
Şcoala Gimnazială ,,George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava
Condiţiile societăţii contemporane, dezvoltarea în ritm rapid a ştiinţei şi tehnicii,
amplificarea şi derularea tot mai accelerată a vieţii, impun ca exigenţele faţă de pregătirea
omului să sporească în mod considerabil. Revoluţia ştiinţifică, componentă a logicii sociale
declanşează creşterea continuă a informaţiei stocate. Învăţământul urmează să selecteze şi să
prelucreze această informaţie. Prin cele două operaţii,de selectare şi prelucrare, se exprimă, de
fapt, relaţia dintre acest fenomen social şi perfecţionarea învăţământului.
Lumea contemporană se străduieşte să devină, din ce în ce mai mult o lume unitară.
Anticiparea viitorului într-o perspectivă ştiinţifică constituie o necesitate a omului
contemporan, pentru a găsi soluţii concrete şi rapide în rezolvarea multiplelor probleme pe
care le ridică viaţa. Prin însăşi vocaţia ei, educaţia este o activitate anticipativă, ea pregătind
omul de azi pentru ziua de mâine.
Pentru a satisface cererea generală de educaţie în scopul de a-i da omului o pregătire
astfel încât să facă faţă la noile condiţii şi la noile cerinţe ale societăţii moderne, educaţia se
dezvoltă şi se diversifică, îmbogăţindu-se cu noi conţinuturi şi dobândind noi orientări. Astfel,
provocările lumii contemporane au implicaţii evidente în domeniul educaţiei.
Condiţiile societăţii contemporane produc mutaţii frecvente în toate sectoarele vieţii,
obligând omul contemporan la o permanentă adaptare.
Educația online este, fără dar și poate, o provocare, atât pentru profesori, cât și pentru
elevi, mai ales pentru cei care prezintă dificultăți de învățare.
Orele online se desfasoară cu dificultate, pentru că elevii care prezintă dificultăți de
învățare, au nevoie în permanență de ajutorul unui adult. Fără ajutorul părinților nu ar reuși să
se conecteze la orele online.
În activitatile de predare învățare se pot folosi materiale atractive realizate cu ajutorul
unor platforme/aplicatii pe care profesorii le-au descoperit în această perioadă:
- jocurile cu barieră reprezintă modalități amuzante de a dezvolta abilități de vorbire.
Ele pot fi utilizate și pentru a explora pozițiile spațiale;
- jocuri create pe platforma wordwall, care pot fi folosite în activitățile de cunoașterea
mediului, comunicare în limba română, matematică;
- puzzle-uri create pe platforma ,,jigsawplanet”;
- mascote folosite în secvențele de captare a atenției cu ajutorul aplicației “chaterpix”.
Toate acestea aplicații ajutată la menținerea unei atmosfere plăcute pentru elevii
noștri, în cadrul orelor online și nu numai.
Pot fi utilizate filmulețe explicativ, probleme rezolvate în pași, exerciții cu grade
diferite de dificultate și posibilitatea de testare a unor noțiuni Aceste metode educaționale
alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi încurajează pe
elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare.
Metodele şi procedeele de predare-învăţare în mediul online trebuie să fie selectate în
raport cu scopul şi obiectivele activităţii didactice, conţinutul lecţiei şi particularităţile elevilor
(vârsta, nivelul dezvoltării psihice, tipul şi gradul deficienţelor/ tulburărilor, tipul de percepţie
al elevilor – analitic sau sintetic) , stilul de lucru al educatorului.
Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă online este
considerată de cadrele didactice benefică pentru astfel de copii, dar perturbatoare pentru
ceilalţi. Unele cadre didactice consideră că această integrare ar trebui făcută în urma unei
evaluări obiective şi responsabile, copiii dovedind că pot face faţă cerinţelor şcolii de masă,
iar recomandarea pentru şcolile speciale să fie făcută doar dacă nu se îndeplinesc o serie de
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condiţii minimale de integrare şi participare la viaţa şcolară. Măsura de integrare a copiilor cu
CES în învăţământul de masă este în asentimentul părinţilor care de cele mai multe ori insistă
să-şi înscrie copiii în şcoli de masă, chiar dacă recomandarea specialiştilor se îndreaptă către
cele speciale. Părinţii justifică această opţiune prin afirmaţia că şcoala de masă ajută copilul
pentru integrarea în societate şi că o şcoală specială l-ar afecta din prisma contactului cu
problemele altor copii. În condițiile învățării online, decizia integrării unui copil cu nevoi
speciale într-o școală de masă trebuie să se ia obiectiv și responsabil.
Şcoala online începe să capete experienţă în lucrul cu copiii cu cerinţe educative
speciale. S-a impus astfel dezvoltarea unor competenţe de lucru diferenţiate şi personalizate la
cadrele didactice, ajungându-se ca după o minimă documentare să se confirme de cele mai
multe ori necesitatea stabilirii clare a unor condiţii de lucru şi a unei evaluări de obiective a
acestor copii. Cu toate că măsura de integrare a copiilor cu CES în învăţământul de masă este
susţinută de şcoală, există, însă, situaţii în care unii copii cu nevoi speciale nu pot face faţă
cerinţelor şcolii de masă, iar pentru aceştia, în urma unei evaluări amănunţite şi obiective, fie
se optează pentru cuprinderea lor în şcoli speciale,fie se elaborează alte planuri şi programe
şcolare diferenţiate, cu obiective şi competenţe adaptate nevoilor şi posibilităţilor lor de
învăţare.
Copiii cu cerinţe educative speciale au aceleaşi nevoi ca şi ceilalţi copii (înţelegere,
respect, afirmare de sine), atât la școală, cât și în mediul online. Ei participă la procesul de
învăţământ după posibilităţile fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele
pedagogice în consecinţă. Este important pentru ei să găsească o activitate la care se pricep şi
să fie apreciaţi, acest lucru duce la creşterea respectului de sine. Şcolarii au nevoie să se
implice în astfel de activităţi tocmai pentru a se putea descurca atunci când sunt puşi într-o
situaţie dificilă să fie încrezători în deciziile pe care le iau.
Modelarea, formarea şi educaţia unui copil cere timp şi dăruire, idiferent de mediul în
care aceasta se realizează.
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ON LINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. înv. primar Căpățînă Maria Magdalena
Școala Gimnazială Nr. 4, Rm. Vâlcea
Cu siguranță, nu a fost și nu este ușor pentru nici o unitate de învățământ să-și
transfere activitatea în mediul online. Procesul necesită multă răbdare, o planificare cât mai
bună, dar mai ales o comunicare eficientă între partenerii educaționali – profesori, părinți,
elevi.
Şcoala online a apărut neaşteptat, ca o mare necesitate şi ne-a provocat să fim deschişi
către noile tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât eram pregătiţi emoţional, tehnologic,
legislativ, economic etc. Experiența şcoala online este una inedită, iar acest tip de învățământ
necesită o implicare activă a tuturor factorilor educaționali, pentru valorificarea eficientă şi
raţională a tuturor resurselor”.
Mai întâi a fost nevoie de organizarea “cancelariei online”, ședințele de coordonare cu
profesorii având loc pe un grup de WhatsApp sau pe platforma Zoom. Așa au fost stabilite,
printre altele, calendarul online și modul de comunicare cu elevii, mesaje oficiale, link-uri sau
resurse utile tuturor și care au fost retransmise ulterior la clase. Așa a putut avea loc o
consultare permanentă între cadrele didactice pentru a îmbunătăți și monitoriza procesul de
învățare.
Pentru ciclul primar, profesorul pentru învăţământul primar a comunicat, pe grupul de
WhatsApp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții sau cu elevii, orarul și modul de
derulare a orelor. Ȋn ceea ce privește orarul, acesta a fost stabilit de comun acord cu părinții, în
funcție și de disponibilitatea acestora și particularitățile de vârstă ale copiilor, ţinând cont de
schema orară şi planificarea calendaristică pe discipline. Părintele a pregătit elevul pentru
acest program și a sprijinit învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă.
Elevii au acces la Internet de pe calculator, laptop, tabletă sau telefon inteligent, căști și
webcam (opțional) pentru a putea participa online. Ȋn cazurile în care elevii nu au acces la
Internet , nu au acasă echipamentul necesar pentru a se putea conecta şi alte cazuri speciale,
inclusiv elevii cu CES, s-au conceput fișe și activități speciale. La clasele primare sunt
utilizate, pe lângă fişele de lucru, filmuleţe şi jocuri interactive care să necesite prezenţa
copilului pentru un timp scurt în faţa ecranului”.
Pentru ciclul gimnazial, importantă a fost coordonarea între diriginți și ceilalți
profesori. În ședințe online, s-au planificat activitățile care pot fi susținute online în perioada
următoare. S-a stabilit programul de lucru săptămânal conform orarului şcolar, ţinând cont de
schema orară şi planificarea calendaristică pe discipline, programul suferind uneori mici
modificări stabilite de comun acord între cadrele didactice şi familia elevilor. Cadrele
didactice postează, în zilele în care au ore la o anumită clasă, materiale pe care elevii le
parcurg în ritmul lor şi sunt precizate termene până la care elevii au de realizat sarcinile de
lucru. Astfel, ei devin responsabili pentru felul în care își organizează timpul și materialul de
învățat. Cadrele didactice verifică răspunsurile fiecărui elev şi îi răspund cu privire la
corectitudine. Este o experiență inedită pentru noi toți.
Lecțiile online se țin pe diverse aplicaţii, instrumente de interacțiune în timp real, cu
video și text: Zoom, Skype, Discord, WhatsApp. Există și aplicații sau platforme de
colaborare online care facilitează schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între
profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din partea
profesorului: Google Classroom, Kinderpedia (platforma unitară la nivelul unităţii şcolare).
Se lucrează și pe aplicații de învățare, pe care le poate crea profesorul sau pe resurse deja
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existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care profesorii le pot folosi
atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă: ASQ (Another Smart
Question), Quizizz, Padlet, Microsoft Powerpoint, My scans, Open Board, Twinkl România,
Didactic.ro, Clasamea.ro, ScoalaIntuitext.ro, Youtube etc.
Cele mai frecvente situaţii-problemă întâmpinate în timpul şcolii online din partea
elevilor şi părinţilor:
- copiii erau mult mai entuziasmați când mergeau fizic la școală.
- dificultăţi de utilizare a platformelor şi instrumentelor digitale pentru elevi, părinţi,
profesori.
- lipsa conexiunii la internet, a semnalului wi-fi uneori. Creşterea costurilor la factura de
telefon pentru depăşirea traficului de date mobile. Slaba funcţionare a aplicaţiilor sau
pierderea conexiunii. În unele cazuri, chiar lipsa echipamentelor IT.
- nemulţumirea privind utilizarea platformelor online, necesitatea unei perioadei de adaptare,
faptul că, pentru că unii părinți merg la serviciu, copiii au fost nevoiți să se descurce mai mult
singuri.
- lipsa de interes a copilului pentru acest tip de studiu. Lipsa disciplinei la ore - cadrul didactic
controlează mai greu elevii, tentaţi fiind să discute între ei. Copilul nu mai dă randament din
cauza relaxării şi gândului că este acasă şi nu mai ia școala în serios.
Lista cu aspecte pozitive și aspecte negative despre şcoala online este foarte lungă!
Sperăm să trecem cu bine şi sănătoşi peste această perioadă solicitantă şi delicată. Oricum ar
fi, am învăţat că trebuie să avem o mare disponibilitate de adaptare la nou şi tehnologie, ni s-a
confirmat încă o dată că este esenţial pentru fiinţa umană a păstra contactul, fie el şi virtual, cu
semenii, am învăţat că trebuie să acordăm mai multă importanţă sectorului educaţional
online, dar să nu excludem învăţarea tradiţională. Este o lecţie importantă de viaţă, care va
avea ecou în viitorul şcolii şi educaţiei în România.
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CUM PUTEM SPRIJINI COPIII CU NEVOI SPECIALE ÎN TIMPUL ÎNVĂȚĂRII LA
DISTANȚĂ
Prof. Căprioară Cristiana
Liceul Charles Laugier, Craiova, jud. Dolj
Cu toții știm că nevoile elevilor din educația specială variază foarte mult de la copil la
copil, ceea ce poate face pentru profesori să fie dificil să știe de unde să înceapă. Dar doar
pentru că este dificil, nu înseamnă că nu este posibil. Se știe că, la fiecare disciplină, fiecare
copil cu nevoi speciale are un plan adaptat nevoilor și obiectivelor sale unice.
În acest material, am vrut să împărtășesccâteva din experiențele și învățăturile pe care
l-am acumulat în timpul perioadei de lucru online cu elevii cu nevoi speciale. Ca profesor și
diriginte al unui elev cu nevoi speciale de educație, am observat că este important să acord
familiei elevului mai multtimp pentru a vorbi despre ceea ce este dificil pentru copil să
realizeze. Am constatat că uneori pot ajuta familia să rezolve provocările la care este supus
elevul în cadrul învățării online. Alteori, acest timp l-am acordat doar pentru pentru a asculta
și a le spune că știu că fac tot ce le stă în putință. Consider că acest dialog permanentcu
familia este necesar pentru a afla cum ar trebui să arate învățarea pentru acești copii.
Trăim o perioadă de tranziție majoră și o mare lipsă de conexiune socială. Deci, este
extrem de important ca prioritatea noastră, a profesorilor, să fie satisfacerea nevoilor elevilor
și familiilor acestora. De fiecare dată, pentru orice sesiune de învățare și consiliere online mam asigurat că există timp și pentru o discuție care să permită o împărtășire a elevilor și
familiilor lor asupra modului cum se descurcă.
Flexibilitatea cred că este foarte importantă în cadrul sesiunilor de învățare la distanță.
În învățarea online am considerat că „regulile școlii” sunt noi. Am permis elevilor să facă tot
ce le stă în putere în momentul respectiv. În unele zile întâlnirea cu elevii a înseamnat
respectarea programului pentru sesiunea de învățare pe care am planificat-o, iar în unele zile
acesta a fost înlocuită de dans, cântec sau consiliere. Zâmbetul elevilor mei a reprezentat
feedback-ul pozitiv pe care îl așteptam.
O provocare a predării online a constituit-o individualizarea învățării. Platformele
folosite, aplicațiile specifice domeniului informatic, au permis acest lucru, însă munca pentru
pregătirea lecțiilor a fost cu mult mai mare decât în cazul predării față în față.
Elevii cu nevoi speciale se confruntă cu provocări unice atunci când învață, dar există
resurse online care pot fi folosite de profesori pentru a-și ajuta elevii.Platformele online pot
ajuta copiii cu nevoi speciale să înțeleagă mai mult conținutul cursului. Jocurile interactive,
activitățile și videoclipurile pot fi o alternativă mai bună la temele scrise de mână pentru unii
elevi cu dizabilități de învățare. Profesoriielevilor cu nevoi speciale care pot beneficia de acest
tip de învățare trebuie să înceapă căutarea resurselor și selectarea acestora conform planurilor
individualizate sau să realizeze aceste resurse.
Educația devine mai digitală în fiecare zi. Prin urmare, există mai multe resurse online
pe internet decât oricând. Pe măsură ce se crește gradul de conștientizare pentru studenții cu
nevoi speciale, este necesară creșterea și diversificarea acestor resurse online create pentru a-i
ajuta să își atingă cel mai mare potențial.
Pentru mine a fost o provocare găsirea de noi tactici pentru a determina dragostea
pentru învățare a copiilor cu nevoi speciale integrați în învățământul de masă. Consilierea
profesorilor în acest sens, pentru a preda online copiilor cu nevoi speciale, este inexistentă în
România. Nu am avut acces la cursuri în acest sens și nici multe materiale pe care le putem
folosi în cadrul orelor de curs.
În mod clar, consider că acestă criză globală provocată de COVID-19 reprezintă o
oportunitate unică de a regândi nevoia unei educații accesibile și incluzive.
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MENȚINEREA INTERESULUI ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINEEXEMPLE DE BUNE PRACTICI
Cășuneanu-Panaitiu Aura-Valentina
Școala Gimnazială Nr. 25, Galați
De cele mai multe ori realitățile școlii românești (cu implementarea unor programe de
studiu diferențiat, cu implicarea sau nu a tuturor factorilor educaționali: profesori-elevipărinți), par crunte în funcție de perspectivele din care sunt observate, măsurate și interpretate
acestea. Sistemul de învățământ din România are o componentă vizibilă ce nu trebuie
neglijată, cea a învățământului special. Se știe că Educația specială necesită pregătire, o
muncă asiduă, de echipă, antrenând pe lângă efortul constant și susținut al părinților,
profesori, psihologi, specialiști din domeniul medical. Ținând cont de statistici, în ultimii ani
s-a remarcat o creștere a copiilor cu cerințe educaționale speciale, însă în funcție de gradul de
dizabilitate acești copii pot fi înscriși în învățământul special sau în cel de masă.
Înainte de a dezvălui câteva dintre modelele de bune practici prin care am urmărit
menținerea interesului elevilor cu CES în învățarea online, aș dori să fac următoarea
mărturisire. În calitate de cadru didactic care a avut în clasă elevi cu CES, am remarcat o
reticență în primele luni de școală din partea părinților celorlalți copii, dacă să-i lase sau nu
într-un astfel de colectiv. În această baie de nesiguranță, resursele psihopedagogice de
recuperare, prezența unui profesor de sprijin în clasa noastră au făcut minuni în cazul elevului
cu anumite deficiențe mintale. Pentru suferindul de tetrapareză spastică, al cărui însoțitor unic
era mama în rolul terapeutului, psihologului, profesorului de sprijin, adevărata minune s-a
produs odată cu momentul în care a fost repartizat într-o școală specială din Germania.
Ce vreau să subliniez este faptul că în România, un prim pas spre o recuperare cu
succes se consideră a fi integrarea acestor copii în învățământul de masă, tocmai pentru a nu
se simți marginalizați, neținându-se cont de neputința prefesorilor, de lipsa specialiștilor din
preajma copilului. În cazul nostru s-a mai adăugat acestei neputințe accesul în școală (școala
nu dispunea de acces pentru cei a căror deplasare depindea de scaunul cu rotile), lipsa unui
mobilier adecvat, bancă și scaun special, copilul fiind nevoit să stea 4 ore imobilizat în
scaunul său. Spun acestea pentru a observa că școlile de stat, de multe ori nu sunt pregătite
pentru a face față cerințelor unui copil cu CES. Ei bine, acest copil nu a fost trimis în
învățământul de masă din Germania, spre surprinderea noastră, ci într-o școală specială, în
care Terapeutul de la școală ține legătura cu cel de la centru și cu necrologul, se consultă, iau
împreună cele mai bune decizii în privința tratamentului pentru a face tot ce este mai bun
pentru copil. În plus, la 7:20 mașina îl duce la școală, unde cele trei învățătoare se ocupă de
cei 7 copii din grupă și-l aduce înapoi acasă la 16:10. În astfel de condiții, mama a putut
merge la serviciu, iar eroul nostru a terminat școala cu 10.
În România, învăţământul special se organizează de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării pentru copiii (preşcolari şi elevi) cu deficienţe mentale, fizice, senzoriale, de limbaj,
socio-afective şi de comportament, în scopul instruirii şi educării, al recuperării şi integrării
lor sociale”. Articolele 42-46 detaliază durata învăţământului special obligatoriu (care este de
10 sau 11 ani, după caz), structura şi conţinutul învăţământului special (planuri de învăţământ,
programe şcolare, manuale, metodologii didactice, alternative educaţionale), orientarea şi
reorientarea şcolară către şcoala de masă.
În aceste condiții, în ultimul an, Învățământul online a devenit o adevărată provocare
anevoioasă în cazul elevilor cu CES presupunând schimbări atât la nivelul actului de
transmitere a informației, cât și al celor de însușire, învățare, dar și de evaluare a activității
didactice. În contextul actual, în care platformele educaționale au devenit un fel de mijlocitor
ce facilitează transmiterea informației de la profesor la elev, cadrului didactic nu-i rămâne
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decât să-și epuizeze toate resursele în vederea contribuirii la starea de bine a educabililor. La
o primă analiză, mutarea activității de predare-învățare-evaluare în mediul online, prin această
adaptare la nou, pare să fi îngrădit dezvoltarea competențelor de comunicare, de empatizare
pe care le ofereau întâlnirile desfășurate în mod fizic, prin interacțiunea tuturor părților
implicate în actul educațional.
Prin implicarea familiei, a psihologului școlar și a profesorului în realizarea
programului de intervenție educațională, prin crearea unor sarcini de lucru individualizate care
au reușit să valorifice potențialul creativ al elevilor, activitatea didactică se poate bucura de un
real succes. Pentru fiecare copil am creat câte un padlet, în care să-și încarce temele,
materialele de lucru, cu scopul ca fiecare să aibă în final viziunea muncii sale, devenind o
strategie motivațională prin evidențierea răspunsurilor și a temelor corecte. A avut loc o
adaptare a modului de predare , dar și de învățare-evaluare ceea ce a presupus folosirea unor
noi tehnici de structurare a materialelor, a lecțiilor, de interacține cu copiii cu CES, a căror
aplicare a dus la rezultate optime.
Având în vedere textele pentru lectură, copiii au avut de realizat ei înșiși vocabularul
(2-4 cuvinte necunoscute). În privința scrisului, acești copii scriu puțin într-un timp lung, ceea
ce în online a fost un avantaj pentru ei, nefiind condiționați de durata orelor cum se întâmpla
la școală, dar și un dezavantaj în privința dozării și a ,,accelerării” timpului de lucru, de aceea
am stabilit harta zilei, a unui orar de lucru în vederea succesiunii activităților, a rezolvării
temelor și a postării lor într-un interval de timp prestabilit (între orele 17-19).
Pe lângă sarcinile de lucru individualizate am utilizat, în această perioadă, ca metodă
interactivă de lucru în vederea descoperirii și a manifestării talentelor copiilor, aplicația
breakout room, prin care i-am grupat pe elevi în funcție de tipul de inteligență manifestat de
fiecare, determinându-i să interacționeze unii cu ceilalți, încercând să vindecăm astfel rănile
emoționale ale singurătății, ale izolării pe care, cu siguranță, le- au simțit fiecare dintre noi.
Am valorificat actul lecturii în vederea dobândirii și dezvoltării abilităților de scriere
și interpretare creativă a textelor citite, insistând pe conturarea și conștientizarea ideii că
fiecare are rolul și locul său în cadrul grupului, că au nevoie unii de alții, căci grupul poate
evolua doar prin contribuția comună a tuturor. Stimulându-le încrederea în forțele proprii, ei
bine, și creațiile lor au fost pe măsură: au ilustrat mesajele textelor, fie au creat povești sub
forma benzilor desenate.
Comentariile au fost pozitive atât din partea mea ca profesor, cât și din partea
colegilor, pentru că pentru copii a contat foarte mult aprecierile venite din partea membrilor
echipei de lucru, în vederea alungării anxietății, a temerilor punându-se accent pe succesul
fiecărui elev în parte.
Așadar, cârmuitorul actului educațional rămâne tot profesorul, indiferent de mijloacele
pe care le are la dispoziție, sarcina sa fiind aceea de a crea materiale de lucru originale,
adaptate nevoilor colectivului său de elevi în vederea asigurării succesului activității acestora.
BIBLIOGRAFIE
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Pedagogică, Bucureşti, 1982;
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PROVOCӐRILE ÎNVӐŢӐMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL
COPIILOR CU CES
Prof. înv. preṣc. Căuṣ Liliana
Prof. înv. preṣc. Neagu Florentina
Grădiniṱa P.P. Mugurel, loc. Galaṱi, jud.Galaṱi
Din categoria copiilor cu CES fac parte atât copiii cu deficienṱe propriu-zise, la care
cerinţele educative sunt multiple, cât ṣi copiii fără deficienṱe, dar care prezintă manifestări
stabile de inadaptare la exigențele ṣcolii. Din prima categorie fac parte: copiii cu deficiențe
senzoriale: vizuale, auditive, locomotorii; copiii cu deficiențe mintale; copiii cu tulburări
afective(emoţionale); copiii cu handicap asociat.
Educaţia incluzivă este adeseori asociată cu acei elevi care au dizabilităţi sau care au
„nevoi educaţionale speciale”. De fapt, incluziunea se referă la educaţia şcolară a tuturor
copiilor şi tinerilor, conform conceptului „şcolii pentru toţi”. În consecinţă, incluziunea în
educaţie este un aspect al incluziunii în societate.
Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Şi copiii diferiţi au drepturi
egale cu ceilalţi. De cele mai multe ori, este misiunea cadrelor didactice să identifice resurse
educaționale pentru susținerea educației incluzive de calitate. În această perioadă, care
reprezintă o provocare pentru profesori, cu atât mai mult, trebuie să găsim resursele potrivite
pentru a integra în activităţile online și copiii cu CES.
Dar tehnologia are limitările ei. Abilități sociale ca empatia, răbdarea sau asertivitatea,
abilitățile practice, meșteșugărești sau creativitatea nu pot fi dezvoltate decât în foarte mică
măsură cu ajutorul tehnologiei. De bază rămân cert interacțiunile sociale, talentul,
creativitatea și geniul uman. În al doilea rând, efectele integrării forțate și excesive a
tehnologiei în educație sunt cam nesigure. Încă nu se știe în totalitate cât ṣi unde pot să
intervină în dezvoltarea personalității umane.
Pentru eficienţa învăţământului online în cazul copiilor cu CES, consider că cel mai
important factor este relaţia cu părinţii copilului.
De ce să implicăm părinţii în educaţie? În viaţa școlii? Există numeroase argument furnizate
de cercetări realizate asupra efectului implicării părinţilor în educaţie. Cercetările au
demonstrate că:
• în toate cazurile, implicarea s-a dovedit benefică pentru educaţia copiilor;
• implicarea activă are un impact considerabil mai mare decât cea pasivă (prin implicarea
pasivă înţelegând semnarea înştiinţărilo rprimite de la școală sau faptul că părinţii asigură
rechizitele necesare, atunci când pleacă de acasă; prin implicarea activă înţelegem sprijinirea
activităţilor de la școală şi ajutor în sala de clasă);
• cu cât implicarea se manifestă mai devreme, cu atât mai bine;
• părinţii care primesc sprijin şi sunt formaţi de către școală induc copiilor lor rezultate mai
bune decât aceia care nu urmează acelaşi proces;
• implicarea părinţilor are, de asemenea, un effect pozitiv asupra atitudinii şi asupra
comportamentului copiilor;
• părinţii tind să creadă că nu au nici o importanţă, dar sunt întotdeauna surprinşi de cât de
mult contează implicarea lor, indiferent de abilităţile lor intelectuale sau de statutul lor social;
Modul cum interrelaționează părinții cu profesorii zi de zi își pune amprenta pe
formarea și instruirea copilului, numeroase studii au demonstrate că o relație bună între cele
două instituții, familie-școală, este în avantajul dezvoltării copilului la toate vârstele. Dacă
reuṣim să realizăm un parteneriat de încredere cu aceṣtia, doar aṣa poate avea succes demersul
nostru. Copilul diferit se adaptează greu la relaţiile interpersonale, de aceea părinţii trebuie să
joace rolul de mediator între copil ṣi persoanele străine.
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Părinţii sunt parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre
copilul lor, ei furnizează informaţii despre specificul dizabilităţii, precum şi date despre
contextul de dezvoltare a acestuia. Ei sunt persoanele care cunosc cel mai bine copilul şi
constituie o bună sursă de consultanţă pentru cei care lucrează cu copiii lor(cadre didactice,
specialişti, medici, kinetoterapeuţi, defectologi, ergoterapeuţi etc.) şi sunt principalii
susţinători ai copilului. Părinţii informează şi despre factorii de influenţă negativă care ar
trebui evitaţi (fobii, neplăceri, stresuri, stimuli negativi, care determină inhibarea/izolarea
copiilor etc.).
Astfel, având suportul ṣi colaborarea părinţilor, putem adapta procesul de învăţare ṣi
ne putem adapta, astfel încât, să putem intregra efficient copiii cu CES în cadrul activităţilor.
BIBLIOGRAFIE
1. Verza, E., Păun, E., „Educaţia integrată a copiilor cu handicap”, Unicef, 1998.
2. Vrăsmaş, T., Învăţămîntul integrat şi/sau incluziv, Aramis, 2001
3. Vrăsmaş, T., Vrăsmaş, E., Stanciu, M. ş.a. Incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale. Aspiraţii şi realităţi. Bucureşti, Editura VANEMONDE, 2010
4. Acces la educaţie a copiilor cu cerinţe educative speciale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
Bucureşti, Mai 2004
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PROBLEMELE ȘCOLARE ALE ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE
SPECIALE ÎN PANDEMIA COVID-19
Ceaușu Silvana-Alisa
Clubul Copiilor Tg. Cărbunești, Județul Gorj
Unele țări, precum Finlanda, au acționat în sprijinul elevilor cu CES încă din primele
momente ale închiderii școlilor, pregătind instruirea la domiciliu pentru acești copii. Dar, pe
măsură ce țările au fost obligate să impună măsuri de distanțare și izolare, a devenit necesară
predarea online.
Devine evident faptul că elevii cu CES riscă o dublă penalizare în timpul închiderii
școlilor – din punct de vedere al accesului la educație, dar și cel al incluziunii.
Ei se bazează, adesea, mai mult decât ceilalți copii pe diverse tehnologii pentru
educație, ceea ce constituie un avantaj pentru tranziția lor către educația online. Dar nevoile
lor specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente folosite în prezent:
• copiii cu deficiențe auditive pot fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe canale
video
• copiii cu deficiențe de vedere pot întâmpina probleme cu temele trimise prin platforme
virtuale, dacă formatul nu este accesibil
• elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție pot să întâmpine greutăți
când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează suficient atenția
• pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale,
pentru diverse materii poate deveni o sarcină copleșitoare
• copiii cu dislexie sau disgrafie pot să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul sau mijloacele necesare
să-i sprijine în învățare
• copiilor cu autism le este dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația
actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiilor cu anxietate de ce trebuie să-și
schimbe programul și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea
pandemiei.
Această din urmă problemă nu se limitează doar la cei care sufereau de anxietate, ci
oricui care ar putea fi astfel afectat de situația produsă de pandemie.
Diverse proceduri au fost luate local sau național, în diverse țări, pentru asistarea
elevilor cu CES. De exemplu:
• temele pentru copiii cu deficiențe de vedere pot fi transcrise în Braille, în lipsa unui
aparat cu funcții de accesibilitate pentru astfel de utilizatori
• pentru elevii cu deficiențe de auz pot fi aplicate servicii de live captioning la distanță
pentru cursurile video
• sistemele de învățământ din țări precum Italia, Franța sau Irlanda, dar și diverse ONGuri agregă liste de aplicații și instrumente pentru sprijinirea elevilor cu cerințe
educaționale speciale
• în SUA, un grup de profesori a lansat un hotline pentru a-i ajuta la teme pe elevii cu
deficiențe de vedere și auditive
• în cele mai multe țări există asistenți sau profesori pregătiți pentru a-i ajuta pe elevii cu
CES care oferă online sprijin individual și cu materiale personalizate.
Cu toate acestea, după actuala criză va fi nevoie de intervenții mai bine structurate și
coordonate în sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale, intervenții care să
implice deopotrivă școlile, profesorii, consilierii, familiile copiilor vulnerabili, care au cel
mai mult de suferit.
93

Repere CES nr. 4

Martie 2021

MENȚINEREA INTERESULUI ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINEEXEMPLE DE BUNE PRACTICI
Prof. înv. primar Cerdac Simona-Valentina
Școala Gimnazială Nr.1 Polovragi, județul Gorj
Terapia veseliei, propusă de C. Păunescu, presupune crearea unui climat afectiv
pozitiv, prin corelarea cât mai eficientă a influenţei stării emoţionale a copilului cu CES cu
climatul social în care se desfăşoară activitatea care necesită să fie motivată.
Aceasta presupune, în primul rând, utilizarea emoţiilor pozitive pentru a creşte
productivitatea şi motivaţia la elevii cu CES. O memorie bună şi de lungă durată este în
relaţie directă cu starea emoţională trăită de subiect în momentul memorării, susţin psihologii.
Astfel, elevii învaţă mai bine atunci când învăţarea este „acompaniată” de emoţiile plăcute.
Utilizarea umorului, atunci când e cazul, dar fără a exagera, va va avea ca efect stabilirea
unor relaţii pline de afecţiune atât între educator şi elevi, cât şi între elevi – elevi .
Astfel, la Matematică, cls. I, pentru invăţarea numeraţiei până la 10, se pot folosi,în
învățarea on-line, în diverse momente ale lecţiei, poezioare amuzante sau exerciţii – joc de
matematică distractivă, care fac mai uşor studiul acestei discipline, transformând-o într-o
“joacă”:
Pe o sacră imaginară
Numerele suie şi coboară
Merge scara crescător,
De la mic la mărişor
Iar cine pe scară coboară
De la mare la mic zboară
Sau:
CÂTE RĂŢUŞTE ?
Trei răţuşte sunt pe lac
Şi-un răţoi e sub copac.
De le numărăm pe toate
Câte fac? Ghiceşti, nepoate?
Sau:
Câte picioare ?
Radu este în camera lui şi priveşte cele cinci râme. Câte perechi de picioare se
găsescîn total în acea cameră ?
R: (deoarece râma nu are picioare, înseamnă că în încăpere nu există decât o pereche de
picioare, adică cea a lui Radu)
Interacţiunile armonioase, prietenoase, bazate pe egalitate şi respect vor întări
motivaţia pentru cooperare şi stima de sine. Fericirea, bucuria, entuziasmul vor asigura
activităţii un cadru destins. Orice acţiune educativă trebuie să fie astfel structurată încât să
anticipeze satisfacţia, întărirea pozitivă.
Ce fac cu elevii cu CES?
Încerc să consolidez o relaţie interpersonală cu aceşti elevi. Învăţ numele elevilor şi le
utilizez în comunicarea cu ei; elevii vor înţelege cât de interesat sunt în obţinerea succesului la
cursul respectiv. Fac astfel încât elevii dezinteresaţi şi iresponsabili să se convingă de faptul
că doresc cu adevărat să-i ajuti. Încerc să aflu care este motivul apatiei elevului: este în
depresie, supărat sau plictisit.
Cuantific progresul elevilor la etape timpurii şi în mod sistematic, astfel încât aceştia
să aibă ideea clară despre situaţia lor academică. Antrenez în abordarea elevilor apatici pe
acei din clasă care sunt foarte motivaţi şi interesaţi.
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Aflu cât mai multă informaţie despre elevii mei – apatici şi interesaţi – care mă va
ajuta să stabilesc comunicare eficientă între ei.
După cum se preciza mai sus, activităţile intelectuale sunt condiţionate de starea
emoţională a subiectului. Aflându-se permanent într-o ambianţă de dragoste, căldură,
înţelegere şi bunătate, de încredere şi respect, copiii de vârstă şcolară mică vor da măsura
întregii lor personalităţi, dobândind cunoştinţe, deprinderi, atitudini. Dascălul care se apropie
de copii cu iubire şi cu simţul dreptăţii, care glumeşte cu ei, care le insuflă sentimente morale,
este acela a cărui autoritate rezistă în timp, asemenea dascăli făcându-şi simţită influenţa în
întreaga viaţă ulterioară a copiilor. Deci, acţiunile proiectate cu copiii de vârstă şi şcolară mică
trebuie proiectate în aşa fel încât să se obţină o stare de relaxare şi o înviorare afectivă. ,,În
munca de predare să lipsească orice posomorâre, toate să fie tratate cu dragoste paternă”.
Acordarea recompenselor/sancţiunilor
Pentru a fi eficiente, recompensele şi sancţiunile trebuie să respecte anumite cerinţe
căci ,,o teorie a instruirii ar trebui să precizeze ritmul şi natura recompenselor şi pedepselor
din cadrul procesului de învăţare şi predare”.
Recompensa este un mijloc de influenţare pedagogică folosit în cazul când elevul a
îndeplinit cu succes o sarcină grea, a săvârşit o faptă bună. În şcoală pot fi folosite ca tipuri de
recompense: lauda, recompensa materială, recompensa exprimată în timp liber, recompensa
exprimată în termeni sociali( conferirea unor responsabilităţi ca formă de apreciere), nota.
Recompensa acordată pe merit sporeşte încrederea elevului în forţele proprii, îi
trezeşte dorinţa de a se evidenţia, îl convinge că educatorul şi colegii îi apreciază străduinţa şi
rezultatele obţinute.
Sancţiunea este un mijloc de influenţare pedagogică folosit atunci când copilul nu
îndeplineşte cerinţele stabilite sau încalcă regulile de comportare.Ca tipuri de sancţiuni se pot
folosi: admonestare, discutarea greşelii în colectiv, eliminarea temporară de la jocul sau
ocupaţiile colectivului, ignorarea, controlul fără calificativ, mutarea pe termen limitat a
elevilor într-o bancă numită ,,Banca dezonoarei”. Caracterul sancţiunii se schimbă în funcţie
de vârsta copilului, dar întotdeauna conţinutul şi gradul ei trebuie să corespundă greşelii
comise.
BIBLIOGRAFIE
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SOFTURI EDUCAȚIONALE PENTRU COPIII CU CES
Prof. înv. primar Cernat Monica Iuliana
Școala Gimnazială Luizi-Călugăra, Jud. Bacău
Ideea integrării copiilor cu dizabilități în școală publică a apărut că o reacție necesară și
firească a societății la obligația acesteia de a asigura normalizarea și reformarea condițiilor de
educație pentru persoanele cu cerințe educative speciale.
Integrarea înseamnă că relațiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoaștere a
integrității lor, a valorilor și drepturilor comune pe care le posedă. Când lipsește recunoașterea
acestor valori, se instaurează alienarea și segregarea între grupurile sociale. Altfel spus,
integrarea se referă la relația stabilită între individ și societate și se poate analiză având în
vedere mai multe niveluri, de la simplu la complex.
Integrarea presupune egalitatea de participare socială și egalitatea de șanse în
realizarea accesului la educație. Printre valorile actuale și de perspectiva ale integrării
societății democratice din lume le consideră dominante pe următoarele:
- acceptarea tuturor diferențelor;
- respectul diversității;
- solidaritatea umană și mai ales cu persoane diferite;
- lupta împotriva excluderii și marginalizării;
- lupta împotriva inegalității sociale.
Educația integrată presupune că relațiile dintre indivizi să se bazaze pe o recunoaștere
a integrității lor, a valorilor și drepturilor comune pe care le posedă.Educația integrată are
drept obiective:
- a educa acei copii cu cerințe speciale în școli obișnuite alături de ceilalți copii normali;
-a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educațională, consiliere școlară, asistență
medicală și socială) în școală respectivă;
- a acorda sprijin personalului didactic și managerilor școlii în procesul de proiectare și
aplicare a programelor de integrare;
- a permite accesul efectiv al copiilor cu cerințe speciale la programul și resursele școlii
obișnuite (săli de clasa, cabinete, laboratoare, biblioteca, terenuri de sport etc.);
- a încuraja relațiile de prietenie și comunicarea între toți copii din clasa/școală;
- a educa și ajuta toți copiii pentru înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre ei;
- a ține cont de problemele și opiniile părinților, încurajându-i să se implice în viața școlii;
- a asigura programe de sprijin individalizate pentru copiii cu cerințe speciale;
- a acceptă schimbări radicale în organizarea și dezvoltarea activităților instructiv-educative
din școală.
Dizabilitatea este termen de baza utilizat în legislația și practică românească obișnuită,
alături de cel de handicap.În literatură de specialitate, termenul dezabilitate a început să fie
utilizat și promovat că substitut de regulă, pentru termenul handicap, ce tinde să fie înlocuit în
terminologia internațională.
Dizabilitatea face parte din experiență umană, fiind o dimensiune a umanității; ea este
una dintre cele mai puternice provocări în ceea ce privește acceptarea diversității, deoarece
limitele sale sunt foarte fluide, în categoria persoanelor cu dizabilități putând întră oricine, în
orice moment, că urmare a unor împrejurări nefericite, boli sau accidente.
Nivelurile integrării se află în relație de interacțiune, se influențează și se îmbogățesc
reciproc creând astfel ansamblul de condiții necesar pentru schimbarea societății și
transformarea într-o societate capabilă să asigure integrarea persoanelor cu handicap mintal în
interiorul ei. Accesul la integrare este valabil pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele cu
un handicap, indiferent de handicapul și gravitatea acestuia. În acest sens nu ar trebui să existe
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nici o restricție. Persoanele cu un anumit handicap și mai ales cu un handicap mintal sunt
oameni cît se poate de obișnuiți, oameni cu vise, speranțe, aspirații, dar cu mai multe dureri și
mai multe obstacole cu care se confruntă.
Conform principiilor promovate în materie de educație de către organismele
Internaționale, se menționează că persoanele/elevii cu diferite tipuri de deficiențe au aceleași
drepturi fundamentale că și ceilalți cetățeni de aceeași vârstă, fără discriminare pe motive de
sex, limba vorbită, religie, stare financiară sau orice altă caracteristică a persoanei în cauza
sau a familiei sale.
Dacă acceptăm ideea că, după absolvirea școlii, toți copiii trebuie să beneficieze de
șansă de a participa activ la viață socială, atunci trebuie să le acordăm necondiționat această
șansă încă din școală; deci integrarea socială este pregătită și condiționată de integrarea
școlară.
Profesorul din școală integrativă va avea o serie de obiective de perfecționare și
autoperfecționare profesională, cum ar fi :
- să fie capabil să remarce punctele forțe și interesele fiecărui copil şi să le utilizeze pentru
motivarea interioară în procesul de educație.
- să știe să stabilească obiective ambiţioase dar diferenţiate, adecvate elevului respectiv, ceea
ce impune evaluare diferenţiată.
- să formuleze aşteptări adecvate pentru fiecare elev, oricare ar fi capacităţile acestuia.
Această abilitate a cadrului didactic permite tuturor elevilor să devină membri ai clasei şi ai
şcolii.
- să știe să utilizeze un stil de predare bazat mai mult pe activităţi decât pe intervenţia de la
catedră.
- să știe să ofere zilnic condiţii pentru că fiecare elev să aibă un succes
Profesorului din școală integrativă trebuie să realizeze că răspunde de fiecare copil din
clasă, să cunoască diferite strategii de instruire şi să ştie să le folosească eficient, să lucreze în
echipă cu părinţii şi cu alți profesioniști care se ocupă de copil, să perceapă lucrul cu fiecare
membru al clasei că pe o oportunitate de perfecţionare profesională şi nu că problemă pe care
el sau alţii o au de rezolvat, să fie flexibil şi să demonstreze un grad ridicat de toleranţă.
Procesul de integrare a copiilor în dificultate presupune din partea profesioniștilor
antrenați nu doar interes, cunoștințe și competențe – ci și o capacitate reală de a lucra în
echipa. O echipa constituită atât în cadrul școlii, dar și o echipa la nivel interinstituțional, care
să-i includă pe toți profesioniștii care răspund de copil: educator sau asistent maternal, asistent
social, profesor diriginte, director de școală și alții.
Dezvoltarea exponenţială cunoscută de TIC în ultimii ani și mai cu seamă în ultimul
an, a condus la înregistrarea unei adevărate revoluţii în domeniul instruirii asistate de
calculator (IAC). Pe fondul schimbării tehnologiei și al paradigmei învățării, precum şi pe
fondul tendinţei de globalizare a educaţiei preuniversitare şi de eliminare a graniţelor dintre
elevi, noi perspective s-au deschis pentru procesul educaţional preuniversitar. Astfel, acesta
va fi completat cu produse și procese specifice societății cunoașterii bazate pe elemente
inovative tehnologice (cloud computing, aplicații și baze de date distribuite, tehnologiile
mobile) la fel ca și pe elemente inovative conceptuale, aplicabile (analiză și diseminare,
platforme colaborative, web 2.0, web 3.0 și derivate ale noțiunii).
Disciplinele de tehnologia informației și a comunicațiilor vin în sprijinul celorlalte
discipline, ele fiind cele dezvoltă competențele digitale ale elevilor, competențe atât de
necesare în digitalizarea procesului de învățământ, precum și în formarea personală și
profesională a elevilor.
Platformele educaționale asigură un mediu digital creativ pentru profesori și elevi, cu
scopul de a-i ajuta pe elevi înprocesul învăţării şi de a face acest lucru într-un mod mai
atractiv. Platformele pot oferi o serie de mecanisme de lucru în echipă și permit utilizatorilor
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să publiceşi să le împărtăşească altora propriile creaţi. Pot reprezenta un valoros instrument de
învăţare în care pot fi integrate mai multe discipline debază, inclusiv matematica, ştiinţă,
istorie, tehnologie, artă, fotografie, muzică etc. Deasemenea, pot fi și un instrument de
evaluare.
Calculatoarele sunt în mod deosebit utile pentru adaptarea activităților de învățare
pentru elevii cu cerințe speciale sau dificultăți de învățare deoarece facilitează activitatea de
predare și au un impact deosebit Utilizarea instrumentelir TIC în activitatea cu elevii cu CES
poate duce la creșterea interesului de a învăța, creşterea frecvenței la ore, obținerea unei mai
bune concentrări și stimularea lucrului în echipă, îmbunătățirea rezultatelor școlare,
dezvoltarea competenței de comunicare, optimizarea managementului proiectelor, precum și
dezvoltarea capacității de rezolvare a problemelor. Pe lângă valențele formative ale utilizării
TIC, mijloacele informatice moderne ar putea spori semnificativ atractivitatea procesului
educațional.
În procesul educaţiei incluzive, TIC poate facilita actul educaţional prin:
- adaptabilitate la nevoile / particularităţile psiho-fizice ale copiilor;
- abordarea materialului de studiat într-o manieră interactivă;
- stimularea motivaţiei pentru învăţare prin prezenţa componentei ludice;
- oferirea sentimentului de confort (ameliorarea imaginii de sine) copiilor cu CES.
Există o serie de softuri educaționale cu specific de învățare și terapii specifice pentru
copiii cu CES.
În cazul deficienței psihomotorii, Viacam sau eViacam, este un program care
înlocuiește funcționalitatea locomotorie permițând utilizatorului să miște cursorul mouse-ului
prin micarea capului. Programul funcționează pe orice calculator echipat cu o cameră web,
fără accesorii suplimentare.
Simon listens este un soft pentru persoanele cu handicap fizic, creat pentru a le da
posibilitatea de a utiliza chat-ul, pentru a scrie e-mailuri, pentru a naviga pe internet, pentru a
face internet-banking și multe altele. Este un program open-source de recunoaștere a vorbirii
ce permite înlocuirea mouse-ul și a tastaturii. Este proiectat să fie foarte flexibil și să permită
personalizarea pentru orice aplicație în cazul în care este nevoie de recunoașterea vorbirii. În
cazul tulburărilor de limbaj LOGOPEDIX și Evalogos sunt softuri specializate în logopedie,
destinate tuturor copiilor cu dislexie, dislalie și întârzieri de limbaj, fiind adaptabile atât
pentru copiii preșcolari cât și pentru învățământul primar și permițând dezvoltarea
conținutului prin adugarea de noi cuvinte, sunete, imagini, filme. Există și un minighid
logopedic ,,Și eu vreau să vorbesc corect” elaborat de Gherle Șoimița Anca. Sebran's ABC
conține imagini în culori, o muzică plăcută și jocuri captivante, cu ajutorul cărora copiii pot
învăța să scrie și să citească. Programul este disponibil în diferite limbi, inclusiv română,
englez, francez, spaniol și german.
În ceea ce privește dificultițile de învțare, tulburările de comportament, tulburările
socio afective, SENSwitcher propune o suită de programe concepute pentru a ajuta la
predarea competențelor în domeniul TIC pentru persoanele cu dificultăți de învățare multiple
și profunde și pentru cei care vor să-și dezvolte abilități de lucru cu dispozitivele de intrare și
de asistență pentru copii foarte mici începtori în lucrul cu calculatorul. FacilitOffice este un
produs propus elevilor cu dizabilități cognitive, senzoriale, neuromotorii, dificultăți de
învățare și reprezintă un set de programe de procesare de text și prezentri dintre cele mai
comune, ce au ca scop ameliorarea autonomiei în adaptarea școlarăși, de asemenea, vine în
ajutorul profesorilor făcând mai eficientă predarea. Expresiile fețeieste o aplicație Jawa ce
permite modificarea expresiilor faciale ale modelelor prezentate cu ajutorul diverselor opțiuni
sau, alegând expresii predefinite, care este recomandat în tulburări de comportament și
tulburări afective și de relaționare, precum autismul.
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. Chenaru Cristina,
Școala Gimnazială „P.H. Zangopol” Buzău
Începând cu luna martie 2020, pe parcursul unui aproape întreg an școlar, comunicarea
în învățământul românesc și nu numai, s-a reorientat către metode noi de abordare, ceea ce a
contribuit la continuarea procesului de predare, învățare și evaluare. Profesorii au fost puși în
fața unor provocări cu totul și cu totul noi, iar noile tehnologii s-au dezvoltat cu repeziciune și
au acaparat actul educațional.
De asemenea, cadrele didactice au fost nevoite să gasească soluții și pentru o
categorie de elevi mai deosebită, cea cu cerințe educative speciale, pentru care se căutau
soluții chiar și când era prezență fizică la școală, iar lucrul cu acești elevi era încă de pe atunci
o adevărată provocare. Acum, în această perioadă atât de debusolantă, provocarea a devenit
una și mai mare, poate mai apăsătoare și cu presiune din toate părțile, de la părinți, de la elevi,
de la sistem, în general. Iar poate că puterea de adaptare a tuturor actorilor din această piesă a
fost cea care a avut un rol deosebit în reușita de a duce actul educațional la bun sfârșit.
Pentru aceasta a fost nevoie de tact pedagogic, de concentrare, de empatie, de
disponibilitate și de creativitate din partea educatorilor și a tuturor cadrelor didactice. Nu a
fost o reușită totală, dar s-a putut continua procesul de învățământ și s-au creat legături. Cu
toate acestea, activitatea didactică de care erau atașați elevii și cadrele didactice, adică cea cu
prezență fizică la școală, nu a putut fi înlocuită total de cea de la distanță, iar învățarea nu a
fost una temeinică din partea elevilor, mai ales când este vorba de elevi cu cerințe educative
speciale.
În ceea ce privește acești elevi cu ces, au existat o serie de bariere în desfășurarea
unor activități apropiate celor desfășurate în condiții normale și acestea au fost de natură
logistică, tehnică, pedagogică. Pe lângă faptul că uneori cadrele didactice și elevii respectivi
nu au beneficiat dedispozitive tehnologiceperformante, s-au confruntat și cu lipsa, din partea
elevilor cu ces, a unor abilități de folosire a noilor tehnologii, comunicarea reală cu acești
elevi nu a mai fost posibilă, relaționarea față în față, de care aceștia aveau atâta nevoie, s-a
limitat.
În plus, s-au limitat și activitățile de consiliere a acestor elevi, monitorizarea ritmului
lor de învățare, explicațiile pentru înțelegerea noțiunilor s-au redus sau nu au fost înțelese așa
cum ar fi fost înțelese poate în clasă. Pentru acești elevi a fost greu de oferit un sprijin real în
mediul virtual. La aceasta a contribuit și presiunea faptului de a fi în fața unei camere video,
de a nu avea oarecare intimitate, de a fi cu teama că acești elevi pot fi auziți de alții, de faptul
că elevii cu cerințe speciale nu sunt obișnuiți să stea foarte mult cu atenția concentrată sau să
petreacă foarte multe ore în fața unui ecran cu care nu sunt familiarizați.
Apoi vorbim de tot felul de dificultăți în realizara activităților didactice, precum
platforme educaționale greu de accesat sau de instalat pentru acești elevi, de lipsa unor resurse
digitale sau educaționale adaptate nivelului lor de înțelegere, specifice fiecărei discipline, de
imposibilitatea de a verifica modul în care elevii cu ces înțeleg noțiunile transmise online, de
lipsa unor dispozitive performante care să îi ajute mai mult în această perioadă, de lipsa sau de
întreruperea unor conexiuni internet și pierderea informației din cauza acestor impedimente.
Dacă mai adăugăm și lipsa de implicare a familiei sau lipsa de educație și nivelul
redus de a înțelege necesitatea continuării învățării, chiar și sub această formă, precum și
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indiferența unor elevi cu privire la educația lor, toate acestea constituie marile dezavantaje ale
învățării online.
Totuși, în afara acestor impedimente, au existat și provocări în a reuși cu elevii cu ces.
Deși multe platforme nu au putut fi accesate de către aceștia, unii dintre ei au reușit să se
familiarizeze cu modul de utilizare a acestora, în cele din urmă. Au existat tutoriale trimise
elevilor, care ajutați de părinți, au înțeles modul de folosire și au reușit să se conecteze la ore,
începând de la simpla logare, până la deschiderea camerei video, a microfonului, atunci când
erau solicitați de către profesori să răspundă și până la reușita de a trimite teme sau proiecte.
În afara platformelor pe care se desfășurau orele online, au mai existat și unelecare au
putut fi accesate de elevii cu ces, în special pentru specificul ludic al activităților, precum
platforma Wordwall. Elevii au putut participa la anumite activități rulate pe această platformă,
care prezintă învățarea și aprofundarea unor cunoștințe prin intermediul jocurilor, precum
spânzurătoarea, roata aleatoare, sortare în funcție de grup, deschiderea casetei, cuvântul lipsă,
cărți aleatorii, întoarcerea dalelor, cuvinte încrucișate, etc.
Ca modalitate de evaluare pentru elevii cu ces, s-a folosit metoda proiectului sau dacă
elevii au primit explicații de la profesori privind modul de accesare, au putut chiar rezolva
unele teste de tip grilă, de dificultate redusă, special create pentru ei, cum ar fi cele de pe siteul didactic.ro.
În reușita acestor elevi un rol deosebit l-au avut profesorii diriginți, care s-au mobilizat
și s-au implicat, au fost sprijin pentru familiile elevilor care au dorit să colaboreze pentru
binele copiilor, care au ascultat sfaturile și indicațiile acestora. Se poate aminti și activitatea
susținută a consilierilor școlari care i-au direcționatși ajutat pe elevii cu Ces și pe familiile lor
în toată această perioadă.
BIBLIOGRAFIE
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. înv. preșcolar Chirică Raluca-Iuliana
Școala Gimnazială Asău, loc.Asău, jud.Bacău
Educaţia specială este concept fundamental utilizat în cadrul procesului instructiveducativ al copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul
învăţământului special. Principiile care stau la baza educaţiei speciale:
- Toţi copiii trebuie sã înveţe împreună indiferent de dificultăţile pe care le întâmpină aceştia
sau diferenţele dintre ele;
- Societatea şi şcoala trebuie să le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru aşi realiza educaţia în şcoala publică;
- Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural prin
asigurarea resurselor umane cât şi a celor materiale;
Educaţia egală se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu
deficienţe în funcţie de cerinţa individuală. Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între
părinţii copiilor cu dizabilităţi şi cadrele didactice bine pregătite şi informate în legătură cu
felul în care pot interveni pentru consilierea acestora. Copilul cu dizabilităţi trebuie considerat
ca făcând parte din societate. Nu putem să-l ascundem, nu are nevoie de mila noastră, ci de
sprijinul nostru, permiţându-i să trăiască alături de ceilalţi copii, ca parte integrantă a
comunităţii. Pentru a socializa o persoană cu dizabilităţi este important: să beneficieze de
intervenţie individuală, să participe la activităţile de grup.
Educaţia trebuie făcută posibilă pentru orice copil, pentru orice persoană cu
dizabilităţi, atât în familie cât şi în grădiniţă, în şcoală, în grupuri sociale, în comunitatea
locală. Fiecare copil trebuie să aibă şanse egale la educaţie. Educaţia atentă a acestor copii
asigură o dezvoltare mai rapidă decât s-a considerat a fi posibil iniţial, educaţia primită acasă
şi la şcoală/ grădiniţă are un rol hotărâtor în dezvoltarea şi socializarea acestor copii. Putem să
socializăm copiii cu dizabilităţi, indiferent dacă ştim cauza dificultăţilor sale. Cel mai
important lucru este ajutorul timpuriu dat copilului (în familie, grădiniţă, şcoală). Atitudinea
pozitivă zilnică a adultului faţă de copilul cu dizabilităţi îl poate ajuta efectiv în dezvoltarea
capacităţilor de comunicare . Copilul va comunica mai uşor dacă doreşte să o facă , dacă
doreşte să exprime lucrurile pe care le trăieşte. Folosind eficient capacităţile noastre de
comunicare, vom putea stimula modul de comunicare al copilului. Este foarte important ca un
copil cu dizabilităţi să fie ajutat să devină cât mai independent posibil în toate acţiunile pe
care le întreprinde.
Copiii, majoritatea timpului lor liber şi nu numai, şi-l petrec jucându-se. Jocul
reprezintă pentru copii o modalitate de a-şi exprima proprile capacităţi. Prin joc, copilul
capătă informaţii despre lumea în care trăieste, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din
mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. Putem spune ca jocul este
,,munca copilului’’. În timpul jocului, copilul vine in contact cu alţi copii sau cu adultul, astfel
că jocul are un caracter social. Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu handicap,
întrucât le oferă sşnsa de a se juca cu alţi copii. În aceste jocuri sunt necesare minim două
persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc (loto, domino, table, cuburi, cărţi de joc
etc.).
În perioada preşcolarităţii, activităţile se desfășoară mai ales în grup, asigurându-se
astfel socializarea. Din acest motiv, copiii cu handicap trebuie să fie înscrişi la gradiniţa din
vecinătate, alături de copiii sănătoşi. Copiii sunt curioşi, dar practici, astfel că ei vor accepta
uşor un copil cu deficientă fizică, care se deplasează în fotoliu rulant sau în cârje. Ei sunt
suficient de simpli şi deschişi pentru a accepta uşor un coleg cu probleme de sănătate.
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Perioada de preşcolar este cea mai indicată pentru începerea socializării copiilor cu handicap.
La această vârstă, socializarea se realizează uşor prin intermediul jucăriilor şi al
echipamentelor de joc. Jocurile trebuie să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului.
Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o
urmează, condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului,
consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare,
situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate
pentru educaţia sa,corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile
copilului de a le rezolva, existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental
considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.
Educaţia incluzivā se adresează tuturor copiilor şi promovează ideea că şcoala trebuie
să se schimbe şi să se adapteze nevoilor elevului şi nu invers. Educaţia incluzivă garantează
prin flexibilitatea sa pregătirea pentru viaţa socială şi profesională a tuturor elevilor cu/fără
deficienţă. Beneficiul acestui tip de învăţământ rezultă din: eliminarea barierelor de învăţare;
asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, indiferent de: sex, rasă, condiţie socială, etc.;
soluţiile efective, adaptate nevoilor de învăţare ale fiecărui elev; lucrul în echipă: cadru
didactic de la clasă, cadru didactic de sprijin, psiholog, logoped, medic şcolar, părinte,
mediator şcolar, comunitatea.
Consilierea persoanelor cu insuficienţe, deficienţe sau dizabilităţi are caracteristici
specifice. Consilierea elevilor cu CES are loc în colaborare cu medici, psihologi,
psihopedagogi, asistenţi sociali, cu familia. Consilierul obţine de la specialişti informaţii
despre conduita elevului şi le pune la dispoziţia acestuia, cu evidenţierea aspectelor pozitive şi
posibilităţilor, oportunităţilor de integrare (şcolară, profesională, socială). Perspectiva din care
lucrează consilierul este de întărire a părţilor pozitive, de maximizare a potenţialului copilului
pentru asumarea de roluri sociale posibile şi realiste, care oferă perspectiva unor performanţe
bune.
Profesorii caută modalități de a educa mai eficient cursanții cu nevoi speciale.
Tehnologia joacă un rol important în creșterea indivizilor în conformitate cu standardele de
astăzi și pregătiți pentru ziua de mâine. Când tehnologia este integrată cu succes în educație,
este posibil să beneficieze toți cursanții. Acest potențial susține, de asemenea, în multe
privințe, mediile de învățare cel mai puțin restrictive, în special cele cu nevoi speciale.
Deoarece tehnologia creează oportunități egale în sistemul de educație și aduce un acces mai
apropiat la oportunitățile de educație pentru diferiți cursanți.
Tehnologia este utilizată pe scară largă în educația specială pentru a crea noi
modalități de învățare și predare și pentru a oferi șansa cursanților de a face practică cu
aplicațiile de bază, cum ar fi instrumente de animație, simulare și comunicare care se
suprapun cu nevoile lor specifice. Aceasta are scopul de a depăși diferențele dintre cursanți
sau pentru a compensa deficiențele care decurg din nevoile speciale ale indivizilor.
Răspândirea tehnologiei în educația specială, cultura școlară, programele de curs,
competențele profesorilor etc. își arată efectul în multe puncte diferite. Tehnologia a devenit o
parte a planurilor de învățământ prin creșterea interacțiunii în clasă.
Utilizarea tehnologiei în educația specială este importantă în ceea ce privește
furnizarea de instrumente alternative pentru mediile de învățare, asigurarea accesului ușor la
resursele educaționale, creșterea motivației, susținerea participării active a persoanelor la
procesul de educație și, cel mai important, oferirea de șanse egale în educație.
BIBLIOGRAFIE
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DIFICULTĂȚILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
PENTRU COPIII CU CES
Chirilă Irina-Ionela, Merticaru Artimizia
Școala Gimnazială „Elena Rareș”, Botoșani, jud. Botoșani
Învățarea la distanță are două semnificații. Pe de o parte, îndeamnă întreaga
comunitate a dascălilor să continue să îndeplinească sarcina social și formativă de
„predare”, dar „nu în școală”,ci online. Menținerea vieții comunității școlare și a
sentimentului de apartenență au devenit foarte important e în lupta împotriva riscului de
izolare și de motivare. Pe de altă parte, este esențial să nu se întrerupă procesul de
învățare, să ne asigurăm că fiecare elev este implicat în activități care sunt semnificative
din punct de vedere al învățării, profitând de timpul disponibil și de diversele oportunități
(citirea cărților, vizionarea de filme, ascultarea muzicii, vizionarea documentarelor științifice).
Cadrele didactice își redescoperă propriul rol valorizându-și capacitatea de a construi,
menține și întări relații care dau viață unui țesut social capabil de înțelegere și ajutor reciproc.
Școala este un lipici social și așa trebuie să fie în acest moment în care „spațial” nu mai
suntem aproape.
În ceea ce privește copiii cu dizabilități, este necesar să acordăm o atenție deosebită, în
planificarea și implementarea activităților la distanță, în conformitate cu planurile didactice
personalizate. De obicei, acești elevi sunt deja familiarizați cu tehnologia, ceea ce reprezintă
un element util în medierea conținutului propus. Se impune să ne amintim necesitatea, chiar și
în învățarea la distanță, de a asigura utilizarea instrumentelor compensatorii și a mijloacelor
dispensative, care pot consta, de exemplu, în utilizarea unui software de sinteză a vorbirii care
transform sarcinile de citire în sarcini de ascultare, unor cărți sau vocabulare digitale, unor
hărți conceptuale.
În această perioadă a școlii online, copiii și familiile ne spun despre numeroasele
dificultăți pe care le întâmpină, în ceea ce privește timpul, încărcarea cognitivă, munca cu
tehnologia, organizarea, personalizarea și evaluarea.
Timpul
Datorită problemelor ce pot intervene inevitabil în cadrul desfășurării lecțiilor online:
zgomote de fond, întreruperi ale conexiunii la internet, microfonie, etc, timpul se restrânge și
mai mult. În acest scop, devine decisivă disponibilitatea profesorului de a realiza o mapă
conceptual pentru lecție, de a înregistra lecția, de a o posta pe platforma pe care se
lucrează sau de a o trimite prin e-mail, pentru a permite copiilor să o asculte din nou. În
plus, copiii se îngrijorează cu ușurință atunci când sunt date teste „fulger”, într-o anumită
perioadă de timp și fără să fi avut ocazia să planifice aceste activități și să recapituleze.
Încărcarea cognitivă
Învățarea la distanță, online este interpretată de unii profesori ca o simplă atribuire a
unor pagini de studiat, cu invitația de a îndeplini sarcinile aferente, iar elevii cu CES se luptă
să gestioneze noile subiecte în mod independent, fără explicația aferentă. Este de la sine
înțeles că efectuarea temelor fără conexiuni cognitive clare devine o dificultate, depășită
numai în cazul în care există părinți ce se transformă în profesori și pot să le explice copiilor.
Familiarizarea cu tehnologia
Chiar dacă, teoretic vorbind, unii copii cu CES sunt familiarizați cu tehnologia, adesea
ne confruntăm cu o realitate formată din o mie de fațete legate de severitatea tulburării, de
acceptarea instrumentelor compensatorii ca instrument de lucru zilnic și de momentul în care
a avut loc recunoașterea tulburării. Fiecare caz trebuie, de asemenea, evaluat în raport cu
această presupusă abilitate tehnologică: numai profesorul, care își cunoaște elevul, poate
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evalua de cât de mult sprijin are nevoie copilul pentru a accesa lecțiile și pentru a utiliza
computerul.
Trebuie să fie folosite tehnologii și metodologii simple, care să ajungă la toți, mai ales
la copiii cu CES.
Organizarea
Este necesar să se lucreze în echipă, să nu se folosească mai multe platforme, ci doar
una, să se folosească un limbaj comun. Cine are o tulburare specifică de învățare, de fapt, deja
se luptă în a organiza materialele. Prea multe cereri, locații diferite ale materialelor, pot face
cu adevărat dificilă găsirea activităților și a sensului propunerilor profesorilor. Copiii se pot
simți dezorientați și incapabili să participe la acest învățământ la distanță.
Personalizare
Într-un cadru atât de complex, capacitatea echipei de profesori de la clasă de a crea și
oferi material simplificate elevilor, o hartă a lecției video desfășurate, de a crea mici grupuri
de studio în care să folosească un vocabular simplu și un timp mai relaxat pentru explicații, în
care să fie corectate sarcinile, poate deveni una dintre modalitățile de „personalizare” a
procesului de predare-învățare.
Evaluarea
Dacă elevul nu este informat imediat că a greșit, ce a greșit și de ce a greșit, evaluarea
se transformă într-un rit cu caracter sancționator, care nu are nicio legătură cu predarea,
indiferent de forma în care este exercitată. Evaluarea trebuie să aibă ca scop îmbunătățirea. În
momentul evaluării copiii trebuie să primească indicații pentru a continua învățarea, pentru a
recupera, consolida, cerceta.
Evaluarea trebuie să urmărească participarea activă, implicarea. În această perioadă în
care copiii stau mult în casă, participarea la lecțiile online poate fi esențială din punct de
vedere emoțional. Sunt foarte utile discuțiile într-o manieră metacognitivă, discuțiile în
grupuri mici despre dificultățile întâmpinate în învățare.
A evalua înseamnă a da valoare la ceea ce știu elevii, a le valorize punctele tari și a-i
face conștienți de ele. Personalizând evaluarea îi împuternicim pe elevi, îi responsabilizăm.
Știm cu toții despre importanța feedback-ului profesorului în procesul de învățare al
copiilor și acest lucru este extrem de important pentru cei cu o tulburare specifică de învățare.
Lecția desfășurată sincron poate deveni un moment profitabil de implicare a elevilor dacă se
creează o relație reală, în care interacțiunea, ordonată și controlată, permite clarificarea
îndoielilor și obținerea unui feedback imediat de la profesor: profesorul care permite această
interacțiune are la dispoziție un prim și puternic element de evaluare-participarea activă a
copiilor, disponibilitatea lor de a învăța. Ne referim aici la observarea atentă a atitudinii
copiilor și la sporirea intervențiilor și atitudinilor proactive în timpul lecției online. Mai mult,
pentru a avea loc o învățare semnificativă, elevul trebuie să știe dacă progresează și cum să se
îmbunătățească.
În special copiii cu dificultăți de învățare trebuie să aibă referințe precise cu privire la
punctele lor tari și la criticile studiului lor. Pentru a face acest lucru, chestionarele sau testele
cu alegere multiplă nu vor fi suficiente: interogatoriul poate avea loc și online cu sprijinul
hărții, poate avea loc și ca lucrare în grup mic care să producă o evaluare comună, pentru a
încuraja, de asemenea, „peer education online”.
În concluzie, profesorii sunt invitați în acest moment dificil să revizuiască și să
simplifice proiectarea, alegând cu atenție obiectivele care trebuie atinse și abilitățile care
trebuie implementate, ținând cont de noul context de învățare. Provocarea trebuie să țină cont
de faptul că, pentru elevii cu dizabilități multe aspecte ale învățării la distanță pot devein
oportunități prețioase pentru îmbunătățirea abilităților sau problem critice care le invalidează
procesul educațional.
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU
CES
Prof. înv. preșcolar Chiriță Cristiana-Daniela
Școala Gimnazială Nr. 1 Străoane, jud. Vrancea
“Tot ceea ce nu avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne
este dat prin educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la
lucruri.” -Jean Jacques Rousseau
Potrivit afirmației de mai sus a filozofului Jean Jacques Rousseau, individul uman
acumulează toate abilitățile și deprinderile necesare trăirii vieții conviețui de la oameni, natură
sau lucruri, ceea ce face din învățământul online în cazul copiilor cu CES o mare și adevărată
provocare. Copiii cu dizabilităţi fac parte din categoria copiilor cu cerinţe de educaţie speciale
(CES). Se cunoaște foarte bine faptul că în lume, nu există doi copii identici, drept pentru care
învățarea trebuie să aibe loc în mod diferențiat pentru fiecare. Este o provocare să lucrezi cu
copiii cu CES, mai cu seamă în contextul actual, al școlii online. Având ȋn vedere
caracteristicile și manifestările tulburărilor cu care se confruntă, procesul instructiv-educativ
din mediul online poate fi îngreunat de către acestea, dar cu flexibilitate și adaptare la
particularităţile aptitudinale ale elevilor se pot însuma reușite ce conduc la succes.
Pandemia de SARS-CoV-2 a condus la închiderea școlilor în întreaga lumea.Școala
online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei implicați în
procesul educațional, atât la nivel de macrosistem, cât și de microsistem, dar mai cu seamă
reprezintă o provocare în cazul elevilor cu CES. Școala online presupune o multitudine de
acte de reorganizare completă a modului în care se abordează actul didactic la nivel de elevi
CES, pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului
(copilul neavând răbdare) și terminând cu materialele și mijloacele didactice utilizate. Având
în vedere că studiile actuale au arătat că copiii cu CES își folosesc intens simțurile pentru a
învăța, a face mediul de învățare distractiv și eficient, este impetuos necesar utilizarea
tehnologiei. Pentru a facilita educația online și pentru a obține beneficii pe deplin eficiente ale
învățării online, trebuie să existe un efort concertat pentru a oferi această structură, folosind o
serie de instrumente de colaborare și metode de implicare care promovează incluziunea,
creativitatea, asertivitatea.
Este o provocare lucrul cu copiii cu CES, având ȋn vedere caracteristicile și manifestările
tulburărilor cu care se confruntă fiecare dintre ei, dar nu este imposibil, având în vedere faptul
că au potential crescut pentru dezvoltare, doar că este necesar să se descopere cele mai
potrivite moduri prin care elevul să poate fi activat. În proiectarea și desfășurarea lecţiilor în
regim online, cadrele didactice se pot folosi de cele mai operante modalităţi de lucru, utilizând
diverse tehnici terapeutice. Sfatul specialiștilor pentru cadre didactice și părinți este
organizarea timpului petrecut de elevi în mediul virtual, ținând cont de câteva elemente:
✓ Nevoile diferite de învățare;
✓ Timpul optim de expunere la ecran în funcție de vârsta copiilor;
✓ Programa școlară și programa de examen;
✓ Nevoia de socializare;
✓ Nivelul de digitalizare.
Chiar dacă se configurează ideea că elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu
un bun mediator și profesor, acesta nu va înlocui niciodată total acțiunea și afecțiunea
profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, mai cu seamă în educația copiilor cu CES, la
care primează învățarea prin atașament. Pentru a face față provocărilor apărute în cadrul
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învățământului online pentru elevii cu CES, se poate avea în vedere următoarele aspecte
pentru ameliorarea situației:
• Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru- un necesar în cazul de față, implică
rezolvarea pe rând a sarcinilor și secvențelor de lucru. Acest pas îi permite copilului să
se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea doar la vederea
cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat, însă împărțirea sarcinilor îi
motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
• Utilizarea diferitelor platforme sau aplicații interactive pentru învățare și evaluare;
• Identificarea canalului senzorial preferat de către elev poate stimula învățarea: vizual,
auditiv, practic și adaptarea materialului educativ.
• Implicarea adulților poate fi privită ca o resursă de folos, deoarece copiii cu CES
coloaborează mai bine cu familia.
Învățarea de la distanță este în momentul actual și va continua a fi un lanț de
creativitate și descoperiri și va contribui la consolidarea abilităților de muncă independentă,
promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine a elevului.
În viitor trebuie pus accentul pe elementele învățării personalizate/ individualizate, dar
și pe posibilitățile copilului. Elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi, ci și pe analiza
strategiilor și modalităților de învățare, precum și pe relațiile stabilite între participanții la
actul învățării.
BIBLIOGRAFIE
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL
ELEVILOR CU CES
Prof. Chiscoci Loredana-Doinița
Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil”, Galați
Când deschidem un computer sau laptop, conectat la internet, o întreagă lume se
deschide în fața noastră. Timpul petrecut online nu înseamnă doar divertisment și relaxare, ci
poate fi timp dedicat creșterii și evoluției noastre. Iar pentru copii, native digitali, acest lucru
este adevărat cu atât mai mult cu cât tehnologia a devenit, în actualul context pandemic, parte
a experienței în mediul online. Dar ce ne facem dacă la clasă avem un elev cu CES și
provocările unui învățământ online ne iau prin surprindere? Răspunsul? Ne adaptăm din mers,
învățăm ca niște autodidacți ce suntem, chiar dacă nu avem poate tehnologie performantă și
nici pregătire corespunzătoare din partea niciunui factor decizional…
Oricum, este foarte greu să predai scrisul de mână, probleme de matematică, cunoașterea
mediului și desenul doar prin intermediul tehnologiei, oricâtă bunăvoință ai avea.
Materia trebuie adaptată mult la scenariul online, dar multe din conținuturile din programă
așteaptă să fim iar față în față pentru a putea fi predate.
Din luna martie până în prezent, am dobândit câteva abilități digitale pe care nu le-am
fi dobândit altfel, atât profesorii, cât și elevii. Am consolidate relația cu părinții, am
diversificat modalitățile de comunicare, am făcut chiar și ședință cu părinții într-o fereastră de
Meet.
Privind însă dintr-un cadru mai larg, am pierdut mult. Sunt copii care nu se pot
conecta, nu au semnal, familii numeroase care nu fac față acestui scenariu online. Sunt copii
cu tulburări senzoriale care nu pot sta în fața unui ecran. Nu toate materiile se pot face fără
prezența fizică a profesorului. Copilul cu CES are nevoie să te știe lângă el, să-l ajuți. Dar
cine să ne asculte? Cine să ne audă?
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ON-LINE
ÎN CAZUL COPIILOR CU CES
Prof. înv. preșc. Chișu Georgeta-Ilinca
Grădinița cu P.P. Nr. 22, Sibiu, Jud. Sibiu
“Spune-mi și eu uit/Învață-mă și îmi amintesc/Implică-mă și învăț”
(Benjamin Franklin)
În domeniul educației, prin “copil cu cerințe educative speciale” sunt desemnați copiii
ale căror cerințe/nevoi speciale educaționle derivă în principal din deficiențe fizice, mintale,
senzoriale, de limbaj, socio-afective și unii copii ocrotiți în instituții rezidențiale, precum și
anumiți copii/elevi din învățământul obișnuit, care prezintă cerințe educative speciale prin
tulburări/dificultăți de învățare și/sau de adaptare școlară. (Preda, V., 2010, p.33)
Diferențele în cazul copiilor cu dizabilități sunt mult mai pregnante și la nivelul mai
multor paliere și domenii de dezvoltare, decât în cazul copiilor valizi. (Roșan, A., 2006, p.30)
Acești copii necesită metode speciale de educație și terapie pentru recuperare în cadrul
sistemului general de învățământ, după ce a fost realizat procesul de evalare/constatare de
către specialiștii în domeniu. Observațiile din grupă/clasă sau din alte locuri în care copilul își
desfășoară activitatea pot aduce informații prețioase cu privire la scopul învățării, comunicare,
abilități sociale, comportament dezirabil sau indezirabil în timpul activităților.
Referindu-mă strict la nivelul preșcolar, consider că dreptul la educație incluzivă de
calitate și relevantă al tuturor copiilor cu cerințe educative speciale (CES) este grav afectat de
educația on-line. Bariele de mediu (fizice) sunt amplificate de activitățile susținute on-line cu
acești copii, mai ales la grădiniță, întrucât este bine cunoscut faptul că, la copiii cu cerințe
educative speciale, indiferent de tipul de dizabilitate sau tulburare, importanță maximă o au
contactul vizual, tactil, auditiv, atât cu copiii din grupul din care aceștia fac parte, cât și cu
cadrul/cadrele didactice. Deducem că, dacă acest lucru le lipsește, ceea ce consider că în
mediul on-line, evident, nu s-a putut ține cont prea mult de aceste aspecte (în primul rând,
deoarece activitățile s-au desfășurat frontal cu toată grupa de copii, iar în al doilea rând
deoarece acești copii au fost dezechilibrați prin faptul că ei au trebui să se obișnuiască cu acest
tip de activitate non-fizică), accesul la educație cu impact asupra învățării a fost grav afectat,
limitările cu privire la participarea la activități a acestor copii ducând la slaba performantă a
recuperării lor.
De exemplu, copiilor cu deficiențe de atenție, le este mult mai greu să fie „conectați”
cu colegii sau cadrul didactic la activitățile defășurate în sistem on-line, deoarece ei nu pot sta
fizic, în același loc, prea mult timp și nici concentrați, și mai ales că ne putem gândi că ei pot
fi interesați mai mult să exploreze tastatura, sau un joc pe device-ul de pe care este conectat
(calculator, tablet, telefon), decât de o activitate care nu-i vizează în mod direct și individual
pe ei.
De asemenea, le este în mod evident dificil copiilor cu deficient auditive sau vizuale,
în general, să interacționeze cu procesul educational prin intermediul unui dispozitiv tehnic cu
limitări clare, chiar și pentru copilul valid, darăminte pentru cei invalizi, în ceea ce privește
acuratețea sunetului, spatial, câmpul vizual, calitatea conexiunii la internet.
Cerințele educative speciale solicită abordarea actului educațional de pe poziţia
capacității copilului deficient sau aflat în dificultate de a înțelege și valorifica conținutul
învățării, și nu de pe poziţia profesorului sau educatorului care desfățoară activitatea
instructiv-educativă în n condiţiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi.
(Gherguț, A., 2005, p.19). Așadar, din cele prezentate mai sus și nu numai, nici nu ne putem
gândi că, copiii cu dizabilități mai grave (sindrom down, autism, retard mintal, etc.) ar avea
108

Repere CES nr. 4

Martie 2021

vreo șansă să evolueze sau să se recupereze datorită activităților desfășurate cu ajutorul sau
prin intermediul dispozitivelor tehnice, în sistem on-line, doar dacă, poate, aceste activități se
vor desfășura individual cu fiecare copil în parte (cadru didactic/specialist-copil), însă eu sunt
sceptică în această privință.
Trebuie luat în calcul și faptul că, pentru a putea participa la aceste activități on-line,
copiii au avut nevoie de părinți sau un adult care să fie permanent lângă ei și să realizeze cu
aceștia activitățile didactice sau recuperatorii, după ce le-au fost explicate, în prealabil, de
către cadrul didactic sau specialist. Ori, cunoaștem clar că, atât copiii cu cerințe educative
speciale, cât și copiii, în general, au fiecare ritmul lor de învățare, în funcție de particularitățile
individuale și de vârstă și reacționează diferit și percep diferit activitățile de învățare
întreprinse de către părinte, specialist, cadru didactic, după caz, tendința fiind ca ei să
reacționeze mult mai bine la activitățile instructiv-educative realizate împreună cu cadrul
didactic sau specialistul, poate și pentru că aceștia dețin tehnici specifice de predare și
realizare a învățării, dobândite în cadrul cursurilor, școlilor absolvite, concretizate în
competențe și abilități.
Concluzionând, susțin faptul că, învăţământul on-line în cazul copiilor cu CES a fost
un dezavantaj în recuperararea acestora, pe toate palierele.
BIBLIOGRAFIE
1. Roșan, A., Marcu, D. M., Bogdănescu, I., Neamțu, M., (2006) – Învățăm împreună: repere
metodologice în educația incluzivă, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca;
2. Preda, V., (2010) – Dinamica educației speciale, Editura Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca;
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MANAGEMENTUL CLASEI COPIILOR CU CES
Ciobotar Adriana
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Onești, jud. Bacău
Pentru educator, cunoaşterea şi stăpânirea artei manageriale este esenţială,
managementul fiind considerat un proces extrem de complex, managerii neasigurând imediat
succesul unei acţiuni. Activitatea de management (conducere) este definită în literatura de
specialitate ca ,,un ansamblu de acţiuni de planificare, organizare, îndrumare, control, decizie
cu privire la un sistem (organizaţie, instituţie, grup de oameni, proces, tehnologie) acţiuni
susceptibile de a asigura atingerea scopului fixat, în condiţiile respectării legităţilor obiective
generale şi speciale, ale satisfacerii nevoilor sociale concrete şi ale promovării dezvoltării
sociale.” (E. Joiţa, 1995)
Din punct de vedere al educaţiei, managementul este un sistem de concepte, metode,
instrumente de orientare şi conducere, coordonare, utilizat în realizarea obiectivelor educaţiei,
la nivelul performanţelor aşteptate. Managementul, în maniera lui actuală de abordare îşi
găseşte o aplicare specifică şi în domeniul conducerii educaţiei, ca acţiune complexă de
dirijare, proiectare şi evaluare a formării, dezvoltării personalităţii fiecărui individ, conform
unor scopuri formulate. Managerul este reprezentat de persoana care exercită funcţiile
managementului în virtutea obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor
specifice funcţiei pe care o ocupă. Managerul are un statut social bine definit, ce prevede o
serie de drepturi şi obligaţii, prin care managerii se deosebesc de celelalte categorii de
profesionişti.
Managerul şcolar este un cadru didactic care pune în funcţiune programul managerial,
conduce personalul didactic, preşcolarii şi şcolarii cooptaţi în sistemul de învăţământ, precum
şi personalul administrativ, în scopul creşterii eficienţei procesului instructiv-educativ.
Dintre calităţile, cunoştinţele şi aptitudinile pe care trebuie să le deţină un manager,
amintim: inteligenţa, memoria, spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, sănătatea,
caracterul, etc.
Managementul şcolar se poate structura şi la un nivel inferior. Se distinge astfel un
management al clasei de elevi, care poate fi considerat şi un semiagent sau un management
parţial, fiindcă în acest plan predomină activităţile de predare-învăţare-evaluare. Activitatea
profesorului la clasă cuprinde nu numai operaţii de predare şi de evaluare, ci presupune şi
culegerea de informaţii despre elevi, despre modul cum aceştia înţeleg lecţiile, cum se
pregătesc, despre relaţiile dintre elevi etc., de unde rezultă posibilitatea profesorului de a
identifica mai multe posibilităţi de intervenţie şi de luare a deciziilor.
Cadrul didactic este cel care reuneşte toate resursele materiale şi umane, resurse
logistice de ordin pedagogic şi psihologic şi le configurează într-o manieră proprie la nivelul
clasei pe care o conduce. Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze
schimbări profunde în cultura, climatul şi instrucţia tuturor copiilor, indiferent de
naţionalitate, în direcţia fundamentării tuturor demersurilor didactice pe principii democratice,
să introducă noi strategii instrucţionale care să încurajeze colaborarea, toleranţa, sporirea
încrederii în forţele proprii şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor, să realizeze şi
să utilizeze în procesul didactic proiecte ale clasei.
În opinia specialiştilor în domeniul educaţiei, managementul şcolii şi al clasei au ca
scop încurajarea controlului comportamental la elevi, prin promovarea rezultatelor şi
comportamentelor şcolare pozitive.De aceea, rezultatele şcolare, eficienţa didactică a
profesorului şi comportamentul elevilor şi a profesorilor interacţionează direct cu
managementul clasei şi al şcolii.
Managementul clasei cuprinde trei componente esenţiale: managementul conţinutului,
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managementul problemelor disciplinare, managementul relaţiilor interpersonale.
Managementul conţinuturilor nu se referă numai la deprinderile de a preda o anumită
disciplină, ci mai degrabă la acele deprinderi aplicabile tuturor disciplinelor şi activităţilor.
Noţiunea de management al conţinuturilor intervine când profesorul se află în postura de a
coordona spaţiul, materialele, echipamentele aferente, mişcarea şi aşezarea elevilor, precum şi
materialul de studiu propriu-zis, integrate într-o arie curriculară sau într-un program de studiu.
Profesorul coordonează şi direcţionează ritmul activităţilor în timpul orei; evită
discontinuităţile şi încetinirea ritmului de lucru. Sunt promovate activităţile de grup, se
captează şi se menţine atenţia grupului pe tot parcursul activităţilor din timpul unei ore.
Predarea lecţiei într-un mod atractiv, organizarea recapitulărilor, antrenarea elevilor în a căuta
informaţii suplimentare, coordonarea lucrului individual, coordonarea şi dozarea temelor
pentru acasă, aprecierile permanente sunt deprinderi manageriale ale procesului instructiv.
Mangementul problemelor disciplinare se referă la tehnicile necesare rezolvării
problemelor de disciplină a clasei şi se fundamentează pe credinţele despre natura
umană.Cercetătorii au demonstrat importanţa recompensării comportamentelor pozitive ale
elevilor. Atunci când optează pentru un stil de management al clasei, cadrele didactice ar
trebui să folosească un stil asertiv de comunicare şi de comportament. În plus, ar trebui să
conştientizeze în ce măsură îşi doresc să îi integreze pe copii într-o anumită activitate de
învăţare, în deplină concordanţă cu regulamentele impuse clasei şi şcolii. În opinia lui Iverson
şi Froyen (1999), managementul problemelor disciplinare este esenţial pentru crearea unui
demers de predare – învăţare ordonat, orientat spre rezolvarea sarcinilor, care să asigure
elevilor mai multă independenţă şi autonomie în procesul de socializare. Managementul
eficient al problemelor disciplinare se referă şi la controlul profesorului asupra consecinţelor
demersului didactic. Componentele unui plan de manager al problemelor disciplinare sunt:
recompensarea comportamentului responsabil, corectarea comportamentului iresponsabil şi
inadecvat, ignorarea, controlul consecvent, mustrări verbale uşoare, aşezarea preferenţială în
bănci etc. Cercetările demonstrează că incidenţa ridicată a problemelor disciplinare în clasă
are un impact semnificativ asupra eficienţei predării şi învăţării. Astfel, s-a demonstrat că
profesorii care se confruntă cu asemenea probleme nu pot planifica activităţi educaţionale
adecvate. De asemenea, aceştia tind să neglijeze varietatea metodelor de organizare a
conţinuturilor, solicită foarte rar elevii în discutarea şi evaluarea materialelor învăţate. În plus,
comprehensiunea temelor studiate nu este monitorizată cu consecvenţă. S-a demonstrat că
deprinderile consecvente de management şi de organizare reduc numărul problemelor
disciplinare.
Managementul relaţiilor interpersonale se focalizează asupra clasei ca microsistem
social. Rolurile şi expectaţiile cadrului didactic şi elevilor construiesc un mediu de învăţare.
Cu alte cuvinte, cultura şcolară a unei instituţii educaţionale este unică. Cu toate acestea, ea
este influenţată de cultura comunităţii în cadrul căreia funcţionează, ale cărei obiective
educaţionale trebuie respectate. Trebuie să existe o legătură strânsă între şcoală şi comunitate,
care să fie revizuită şi modificată constant în conformitate cu dinamica socială. Datorită
diversificării instituţiilor educaţionale, elevii şi cadrele didactice ar trebui să fie conştienţi de
folosirea divesităţii umane în vederea consolidării grupului şcolar. Şcolile de calitate sunt
definite prin eficienţa cadrelor didactice şi rezultatele elevilor în contextul existenţei unor
relaţii interpersonale puternice.În acest sens relaţiile profesor–elev sunt esenţiale pentru
asigurarea unui climat şcolar pozitiv. Problemele de disciplină şcolară pot fi rezolvate fie
individual prin întâlniri profesorelev, fie în grup. Dacă încrederea reciprocă este mai puternică
elevii vor deveni indivizi responsabili mai devreme. În acest fel, atât educatorii cât şi elevii
devin co-participanţi în procesul de predare-învăţare, încercând să obţină rezultate individuale
şi colective mai bune.
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Elementele de management al clasei se constituie cu suficientă claritate şi din
perspectiva strategiilor şi metodelor didactice. Prin strategii didactice se înţelege de obicei
ansambluri de forme, metode, mijloace tehnice şi principii de utilizare a lor, cu ajutorul cărora
se vehiculează conţinuturi în vederea atingeriiobiectivelor sau direcţii principale de acţiune,
presupunând structuri de metode, tehnici şi procedee.
Potrivit literaturii de specialitate se disting trei modele de predare şi strategii didactice:
modelul spontan, care se referă la strategii tradiţionale utilizate de profesori, şi constau în
selecţia unor cunoştinţe, transmiterea acestora într-o formă orală şi solicitarea elevului să
reproducă aceste cunoştinţe; modelul de transmitere prin reproducere este axat mai ales pe
îndrumarea elevului de a ajunge la cunoştinţe; modelul transformării ce porneşte de la
principiul că elevul doreşte să înveţe şi se află în căutarea cunoştinţelor.
Deciziile luate de către profesor în ceea ce priveşte strategiile de învăţare au o anumită
constantă bine determinată şi se încadrează în stilul de predare al profesorului, dar pot fi
schimbate în funcţie de situaţiile concrete care apar. Măsurile recente privind politicile
educaţionale din ţara noastră au evidenţiat o nouă realitate, în care serviciile educaţionale sunt
adresate tuturor elevilor din cadrul comunităţii, respectând accesul la educaţie în mod egal
pentru toţi copiii. Această evoluţie a venit în sprijinul ideii de educaţie incluzivă care
urmăreşte eliminarea atitudinilor de discriminare şi crearea unei comunităţi şcolare incluzive
prin care să se asigure o educaţie eficientă pentru majoritatea copiilor inclusiv pentru cei care
sunt deja cuprinşi în sistemul de învăţământ, dar, dintr-un motiv sau altul, nu obţin rezultate
satisfăcătoare, pentru copiii care nu frecventează programul unei şcoli, dar ar putea să o facă
dacă şcoala ar acţiona întrun mod mai flexibil la nevoile lor sau pentru unii copii care au
diferite forme de deficienţă şi necesită forme de sprijin suplimentar în programul de pregătire
şcolară.
BIBLIOGRAFIE
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN
CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. Ciublea Gabriela
Școala Gimnazială „Basarab I”, Curtea de Argeș, jud. Argeș
Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este
condiţionată de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem
mediul, să ne cunoaştem apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim.
Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de
dorit de până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca
„e-education”, conceptul de învăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de
interacţiunea dintre procesul de predare–învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning
este în acest moment mai mult decât un concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să
devină tot mai căutat prin economia de timp pe care o implică. E-learning semnifică, într-o
definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind
condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). Acest
concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi cea mai largă gamă de
cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text.
Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu
există experţi în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă
pentru crearea unui mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai
bun și cel mai important canal de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile
secolului XXI precum colaborarea, comunicarea și creativitatea. În întreaga lume,
universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru schimbare. Pe
măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, instituțiile
și profesorii trebuie să se adapteze.
Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea
mai eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care
îmbină oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în
care are loc învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție
de școli. Strategia de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă
pentru a adapta diversele stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui
cursant să studieze în ritmul propriu.
Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că
sunt convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să
devină mai mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a
învățării. Astăzi, elevii şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online
plătite. Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copii colaborează mai
bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest punct
de vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să adapteze mai ușor
nivelul explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
Ȋn cazurile în care elevii nu au acces la Internet, nu au acasă echipamentul necesar
pentru a se putea conecta şi alte cazuri speciale, inclusiv elevii cu CES, s-au conceput fișe și
activități speciale.
Lecțiile online se țin pe diverse aplicaţii, instrumente de interacțiune în timp real, cu
video și text: Zoom, Skype, Discord, WhatsApp. Există și aplicații sau platforme de
colaborare online care facilitează schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între
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profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din partea
profesorului: Google Classroom, Kinderpedia (platforma unitară la nivelul unităţii şcolare).
Lista cu aspecte pozitive și aspecte negative despre şcoala online este foarte lungă!
Sperăm să trecem cu bine şi sănătoşi peste această perioadă solicitantă şi delicată. Oricum ar
fi, am învăţat că trebuie să avem o mare disponibilitate de adaptare la nou şi tehnologie, ni s-a
confirmat încă o dată că este esenţial pentru fiinţa umană a păstra contactul, fie el şi virtual, cu
semenii, am învăţat că trebuie să acordăm mai multă importanţă sectorului educaţional
online, dar să nu excludem învăţarea tradiţională.
Principalele caracteristici ale platformelor de e-learning sunt: autentificarea, generarea
de conținut, vizualizarea de conținut, diferite medii cu un profesor/tutore, raportul activităților
întreprinse de către elev, instrumentele de evaluare.
Avantajele învățământului online permite: accesul la cunoștințe, în orice moment și
din orice locație, centrarea pe elev/participant, elevii pot colabora și învăța împreună,
favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări, permite accesul la noile
competențe cerute de viața modernă, profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de
elevi decât în învățământul tradițional, materialele pot fi personalizate, posibilitatea
modificării informației difuzate, accesibilitate, confort, flexibilitate, interacțiunea cu
profesorul este liberă, fără constrângeri, elevul poate învăța în ritmul lui propriu, costuri
reduse de distribuție a materialelor, învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel
tradițional.
Putem spune că utilizarea platformelor e-learning este o oportunitate oferită celor care
doresc să obțină o formare continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate
obiecte reale ca sursă de informare ci îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare
între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor e-learning pentru a obține performanțe
în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor.
BIBLIOGRAFIE
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. Ciurescu Cristina, Prof. Oprescu Mădălina
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia”, Argeș
În contextul dinamicii actuale din spațiul comunicării cunoașterii și a nevoilor tot mai
complexe de (auto)cunoaștere și competență, procesul de predare-învățare-evaluare se
redefinește într-un ritm tot mai alert. Încorporând teorii și aplicații consacrate, dar și practici
noi și flexibile, educația online se prezintă ca un proces complex și dinamic, care încearcă să
răspundă cât mai eficient nevoilor de învățare ale generațiilor actuale și viitoare de elevi.
Astfel, educația este forțată să se adapteze la un cadru în care spațiile și mediile electronice se
reinventează și se modifică rapid, aducând în față constant noi provocări. Generațiile actuale
par să prefere mediile digitale, urmărind conținuturi atractive, accesibile și sistematizate
(Gruzd, Staves și Wilk, 2012).
Cu toate acestea, rolul cadrului didactic în procesul educațional rămâne în continuare
vital în selectarea celor mai potrivite conținuturi, care să construiască competențe solide,
precum și în oferirea climatului emoțional adecvat învățării și a suportului moral, în stabilirea
scopurilor de învățare și monitorizarea procesului etc. În consecință, construirea unor coduri
psiho-emoționale și comportamentale care să faciliteze învățarea autoreglată devine o reală
provocare, atât în contexte față în față, cât și în contexte educaționale virtuale.
În cadrul elevilor cu cerințe educaționale specialeo sarcină grea în acestă perioadă
este pusă pe umerii profesorilor și diriginților de clasă. Și chiar dacă multe cadre didactice au
bune abilități digitale, iar mulți copii au la dispoziție telefoane smart, tablete și laptop-uri,
sarcina de a realiza un proces educațional calitativ și eficient nu este deloc ușoară. Desigur
există o mare varietate de cauze, menționez doar câteva, care înlesnesc procesul educativ.
Motivele posibile pentru care un elev este dificil sunt următoarele:
- are o condiție pedopsihiatrică (dislexie, dsigrafie, discalculie, disabilitate intelectuală,
TSA, ADHD etc.)
- are tulburări comportamentale (fie ca entitate psihiatrică, fie ca urmare a unei educații
familiale deficitare)
- este nemotivat să învețe, pentru că mediul familial nu îl încurajează în acest sens.
Unele acțiuni sunt necesare:
- le amintim elevilor că este necesar să observe cum se simt atunci când sunt online sau
comunică cu prietenii;
- le spunem că orice stare de discomfort sau îngrijorare trebuie discutată cu un adult de
încredere;
- accentuăm ideea că, chiar dacă stau acasă, nimeni nu a anulat prietenia și pot să
povestească despre o îngrijorare pe care o au unui prieten bun, unui cadru didactic;
- îi sfătuim să se oprească pentru câteva clipe înainte de a reacționa la un comentariu,
mesaj mai puțin plăcut;
- le transmitem filmulețe cu materiale educative;
Un elev cu care se lucrează greu, care nu progresează în ciuda eforturilor noastre ori
un elev al cărui comportament deranjează actul predării, profesorii și colegii deopotrivă.
Pe de altă parte, în ciuda lipsurilor și riscurilor precizate, există și câteva avantaje
evidente ale educației online. În primul rând, spre exemplu, un beneficiu ar putea fi utilizarea
unor materiale video extrem de bine structurate, care să permită celui ce învață să fixeze
informațiile relevante și să le aplice cât mai concret. Aceste materiale au avantajul că pot fi
oprite și reluate oricând, astfel că elevul își poate ajusta parcurgerea lor în funcție de
capacitatea de înțelegere, de starea emoțională etc., fără să fie nevoit să le parcurgă în ritmul
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mediu al clasei / grupei. De asemenea, educația online poate încuraja dezvoltarea învățării
autoreglate prin faptul că elevii și studenții sunt puși să își monitorizeze procesul de învățare,
să își planifice și să se auto-evalueze în raport cu cerințele și scopurile personale (Dembo,
2004).
Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul
didactic, pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al
timpului și terminând cu materialele și mijloacele didactice utilizate. Monitorizarea învățării
se realizează într-un alt mod acum, câteodată chiar foarte greu. Lipsa unui dialog autentic cu
clasa, imposibilitatea urmăririi modului în care elevii își iau notițe, dificila administrare a
probelor de evaluare reprezintă aspecte care trebuie regândite și îmbunătățite.
Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, în situația mutării școlii în noul
sistem, este unul extrem de important. Părintele este unul dintre factorii care trebuie să
gestioneze activitatea de acasă și să se asigure atât de funcționarea fizică a sistemului
informatic, de frecventarea cursurilor de către elev, cât și de motivarea și implicarea acestuia
în actul de învățare. De asemenea, părintele deține rolul de suport emoțional pentru stările
specifice acestei perioade restrictive. Trebuie să empatizeze cu copilul, să discute cu el,
oferind multe explicații despre situația actuală și să susțină cauza educației și a învățării, chiar
și în aceste condiții dificile.
Consumul de resurse personale - energia, concentrarea atenției - depinde foarte mult
de modul în care este organizat învățământul la distanță, de calitatea actului educațional și de
implicarea profesorilor, a elevilor și a părinților în gestionarea aspectelor didactice și a celor
afective. De asemenea, sunt foarte importante acceptarea acestui sistem de învățare și
acordarea unei atenții sporite, așa cum i se acordă școlii ,,față în față”.
Cu toate că interesul tuturor actorilor educaționali este foarte vizibil, procesul de
instruire își pierde, din punctul meu de vedere, din calitate și din consistență. Există, conform
studiilor efectuate de specialiști, probleme legate de nivelul scăzut al rezultatelor școlare, dar
sunt convinsă că noile experiențe prin care trecem cu toții vor reprezenta puncte de plecare
pentru găsirea unor soluții eficiente de reglare a procesului de învățămant.
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES DIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ
Prof. Cîrcotă Roxana
Liceul Tehnologic General de Marină „Nicolae Dumitrescu Maican”, Galați, Jud. Galați
Conceptul de cerinţe educative speciale (CES) are drept scop depăşirea tradiţională a
separării copiilor în diferite categorii printr-o abordare non-categorială a tuturor copiilor.
Această noțiune se referă la toate problemele special ce apar în educaţie, de la deficienţele
profunde la tulburările/dificultăţile uşoare de învăţare.
Deşi pare un termen ambiguu, noțiunea de CES semnifică în mod clar necesitatea
individualizării evaluării şi demersului educaţional. Indiferent de diferenţele pe care le
manifestă copiii unii faţă de alţii, când vin la şcoală ei trebuie sprijiniţi să înveţe.
Diferenţele dintre elevi se traduc în activitatea şcolară cu a înţelege că succesul
predării-învăţării depinde de cum identificăm diferenţele dintre elevi, dar şi de valoarea pe
care o dăm acestor diferenţe, adică le vedem ca cerinţe faţă de activitatea noastră.
Integrarea constă în a-l lăsa pe elevul cu dificultăţi de învăţare sau cu nevoi special
(CES) să evolueze şi să progreseze în clasa de vârstă obişnuită, cu sprijin corespunzător, în
cazul în care aptitudinile sale îi permit acest lucru în interesul dezvoltării sale personale.
Integrarea elevilor cu CES înseamnă:
- a educa acei copii cu cerinţe special în şcoli obişnuite alături de ceilalţi copii normali;
- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară,
asistenţă medical şi socială) în şcoala respectivă;
- a acorda sprijin personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi
aplicare a programelor de integrare;
- a permite accesul efectiv al copiilor cu CES la programul şi resursele şcolii obişnuite;
- a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală;
- a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei;
- a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor;
- a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu CES;
- a accepta schimbări radical în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv educative din
şcoală.
Ca ţară membră a Uniunii Europene trebuie să demonstrăm că educaţia elevului va fi
orientată spre dezvoltarea personalităţii, a talentelor, abilităţilor mintale şi fizice la un
potenţial maxim. Trebuie să asigurăm dezvoltarea respectului faţă de drepturile omului şi
libertăţile lui fundamentale, dezvoltarea respectului faţă de părinţii elevului, faţă de identitatea
culturală, limba și valorile lor, valorile naţionale ale ţării în care se trăieşte. Școala trebuie să
realizeze pregătirea elevului pentru o viaţă responsabilă într-o societate liberă, în spiritual
înţelegerii, păcii, toleranţei, egalităţii între sexe şi prieteniei dintre etnii, grupuri religioase şi
naţionale.
Începând cu martie 2020 ne-am confruntat cu o provocare majoră – instruirea elevilor
în mediul online. Această situație ne-a determinat să acordăm o importanță sporită instruirii eLearning, să valorificăm noile tehnologii în activitățile de învățare cu elevii, să explorăm și să
descoperim resurse educaționale deschise – RED pentru a crea lecții atractive, interactive și
captivante.
Clasa virtuală, unde ne desfășurăm lectiile, instruirea online, presupune timp de
pregătire, selectarea mai multor materiale, instrumente și aplcații pentru a nu intervene
plictiseala. Pentru ca lectiile online să se desfășoare optim trebuie profesorul să atragă
participarea elevilor din clasă prinactivități interactive, creative și să oferi și un feedback real
de fiecare dată. Rolul lecțiilor cu ajutorul programelor informatice în procesul de educație a
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copiilor cu CES poate fi abordat printr-o triplă dimensiune: de compensare; de învățare
(didactic); de comunicare. Rolul de compensare a utilizării calculatorului se referă la
utilizarea acestora ca asistență tehnică, care permite copiilor cu CES să ia parte activă în
procesul de interacțiune și comunicare (o persoană cu dizabilități fizice poate folosi
calculatorul pentru a scrie; un elev cu probleme de auz va folosi calculatorul pentru a citi un
mesaj transmis de un coleg etc.).
De asemenea lecțiile online se pretează perfect tehnologiilor educaționale incluzive,
deoarece creează numeroase oportunități de individualizare a procesului educațional.
Folosirea diferitelor platforme educationale permite valorificarea curriculumului general
într-o formă în care să satisfacă necesitățile unice și diferenţele, dar și să dezvolte abilităţile
individului, prin abordarea unui ritm propriu de dezvoltare. Calculatorul devine, astfel, o
resursă valoroasă pentru învățare și incluziune.
Utilizarea informaticii poate intermedia comunicarea eficientă între elevii cu CES și
ceilalți actori ai vieții școlare: cadre didactice, colegi, prieteni etc.
Dar sprijinul pe care în mod traditional profesorul îl oferă elevilor cu nevoi speciale
sau cu dificultăți de învățare estegreu de oferit online, deoarece este foarte dificilă
interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextual în care contactul nu este direct,
profesorul fiind urmărit online de o clasă întreagă.
În orele online nu există un dialog autentic cu clasa, este imposibil să urmărești
notițele elevilor, este dificilă administrarea probelor evaluative, pentru care e nevoie să se
apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online.
La început, când am trecut brusc la învățământul online, am identificat cele mai
accesibile mijloace de comunicare (WhatsApp, Skype, Zoom, e-mail etc.), stabilite în acord
cu părinții/tutorii elevilor, în vederea participării elevilor la activitățile suport de învățare
online. Un profesor bun în mediul online trebuie să fie flexibil, creativ, cu o imaginație bogată
și cu mentalitate deschisă față de noile tehnologii și modalitatea de a lucra cu elevii.
Principalele dificultăți cu care s-au confruntat majoritatea profesorilor în școala online
sunt:
• lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare;
• dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu
funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de
învățare suficient de eficiente și/ sau attractive pentru toți elevii;
• lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor;
• lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei;
• lipsa unui computer suficient de performant;
• lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor
și resurselor digitale.
O platformă pe care am folosit-o la orele online, și care a fost apreciată de elevii cu
CES este Easyclass (disponibilă la easyclass.com). Interfața sa este mult mai prietenoasă, mai
atractivă, organizarea este perfect intuitivă, iar layoutul și designul sunt într-un ridicat raport
de similaritate cu Facebook, ceea ce aduce un mare avantaj pentru elevii cu cerințe
educaționale speciale (cu intelect liminal, cu nivel mediu și ușor de retard mintal sau
deficiențe multiple ușoare), cei mai mulți dintre ei, să fim sinceri, având conturi de Facebook
pe care le utilizează constant. Are toate facilitățile oferite de Google classroom, dar nu
condiționează utilizarea resurselor educaționale proprii pentru derularea activității.
Am utilizat cu success și instrumente și aplicații online pentru activități de învățare
(ex.: Kahoot, Padlet, Bubbl.us, Dotstorming, Wordwall etc.)
Profesorii consider că dedică mai mult timp decât în maniera tradițională și reușesc
mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul elevilor. Cadrele didactice descoperă
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limitele instrumentelor de lucru și ale platformelor online prin experiență directă, dar pe de
altă parte, perioada de suspendare a întâlnirilor față-în-față oferă posibilitatea profesorilor și
elevilor să se concentreze în mai mare măsură pe ceea ce este esențial, pe elementele cu
impact calitativ.
Ar putea fi descurajant să încerci lucruri noi, s-ar putea să pară dificil, dar trebuie de
încercat, de avansat pas cu pas și astfel ne putem da seama că aplicațiile și platformele
educaționale sun tinstrumente utile de a motiva sau interacționa, că elevii adoptă aceste
lucruri rapid. Elevilor le place ritmul rapid, aspectul distractiv al acestuia.
Obiectivul principal al integrării elevilor cu CES constă în a asigura pe cât posibil
elevilor cu nevoi speciale o participare activă în învăţământul obişnuit şi în activităţile
comune de la clasă, în funcţie de capacităţile acestora şi cu sprijinul corespunzător.
Societatea de azi, trebuie să-şi propună valorizarea tuturor oamenilor şi să ofere şanse la
dezvoltare şi educaţie tuturor. Faptul că suntem atât de diferiţi este o şansă a dezvoltării şi nu
o limită.
BIBLIOGRAFIE
1. Diaconu, Mihai; „Educaţia şi dezvoltarea copilului”, Bucureşti, Editura ASE, 2007
2. Ungureanu, D., “Educaţia integrată şi şcoala incluzivă”, Editura de Vest, Timişoara,
2003
3. Verza, E., Paun, E.; „Educatia integrata a copiilor cu handicap”, Unicef, 1998
4. Vrășmaş, T., „Şcoala şi educaţia pentru toţi”, Editura Miniped, Bucureşti, 2004
5. http://www.isj.rdsbv.ro/CJARE/page8.html
6. http://www.eursc.eu/fichiers/contenu_fichiers1/1353/2009-D-619-ro-3.pdf
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INTEGRAREA ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ
Cîrdei Anca- Roxana
Școala Gimnazială nr.1 Vlădeni, jud. Botoșani
În țara noastră, elevii cu cerințe educative speciale au învățat în școli speciale, cu cadre
didactice pregătite pentru a lucra cu astfel de copii, dar, în ultimii ani, s-a ajuns la concluzia
că, procedându-se astfel, acești elevi sunt oarecum excluși din viața socială și s-a decis
integrarea lor în învățământul de masă.
Școala, ca instituție publică de formare și socializare umană, trebuie să răspundă
cerințelor tuturor elevilor, atât celor care au un ritm de învățare și un potențial intelectual și
aptitudinal peste medie, dar și celor care manifestă deficiențe de învățare. Ambele categorii
pot fi considerate cu cerințe educative speciale și necesită un program individualizat de
învățare.
În calitate de profesor, am fost pusă în situația de a avea la clasă elevi cu cerințe
educative speciale și în astfel de situații am încercat să gasesc cele mai bune metode de
predare- învățare pentru a-i deteremina pe toți participanții la actul educațional să se implice
în activitățile derulate. Elevii cu CES nu trebuie marginalizați în niciun fel, nu trebuie lăsați
deoparte, gândind că nu vor putea ajunge ca și ceilalți elevi. Școala trebuie să aibă în vedere
transformarea elevului într-o persoana capabilă să- și creeze propriile procese și strategii de
raționament.
Adaptarea curriculumului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluțiile propuse de
către autoritățile competente. Curriculumul școlar vizează un grad mare de flexibilitate, astfel
încât permite fiecărui copil să avansesze în ritmul său și să fie tratat în funcție de capacitățile
sale de învățare. Astfel, am proiectat conținuturile indiviualizat și diferențiat.
Diferențierea curriculară necesită selecționarea sarcinilor de învățare după criteriul
maturității intelectuale, ritmul de lucru și nu după criteriul vârstei cronologice. Elevii care
participă la procesul de educație trebuie să beneficieze de o diferențiere educațională pentru
că: au abilități diferite, au interese diferite, au experiențe diferite, provin din medii sociale
diferite, au comportamente afective diferite, au stiluri de învățare diferite.
Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcție de potențialul individual.
Evaluarea trebuie să vizeze identificarea progresului realizat de elev, luând ca punct de
plecare rezultatele evaluării inițiale. Copiii aflați în diferite faze ale insuccesului școlar pot fi
cuprinți in activități frontale, dar trebuie tratați și individual, cu sarcini de lucru care să țină
seama de dificultățile lor. Cadrul didactic trebuie să pună accent pe abordarea pozitivă a
comportamentului copiilor și pe ameliorarea practicilor educaționale, cum ar fi: evitarea
discriminărilor, a favorizării sau etichetării copiilor, evitarea reacțiilor impulsive neadecvate,
exprimarea încrederii în posibilitatile fiecărui copil de a reuși.
Consider ca nu există „rețeta” pentru integrarea copiilor cu CES în învățământul de
masă. Cei care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi și strategiile potrivite.
Fiecare copil are dreptul la educație si merită să i se acorde o șansă.
În condițiile unei educații incluzive, metodele active de învățare prin cooperare au o mare
eficiență. Câteva strategii de învățare care pot fi aplicate cu succes sunt:
1. Predicțiile în perechi. Elevii vor fi grupați în perechi, având fiecare o foaie și un creion.
Profesorul le oferă o listă cu câteva cuvinte dintr-o povestire. Elevii trebuie să alcătuiască o
compunere pe baza unor predicții în jurul listei oferite.
2. Știu/ vreau să știu/ am învățat. Elevii scriu pe o coloană ceea ce știu despre o temă, pe
altă coloană ceea ce vor să știe și pe alta ce au învățat. La sfârșit se verifică ce cunoștinte noi
au dobândit elevii.
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3. Brainstormingul. Individual sau în perechi, elevii prezintă sau scriu pe hârtie toate
lucrurile pe care le știu despre un anumit subiect.
4. Interviul în etape. Profesorul adresează o întrebare elevilor grupați câte trei- patru. Fiecare
elev găsește o soluție și o formulează în scris. Apoi elevii se confruntă reciproc în legătură cu
răspunsul, după care perechile se alătură altor perechi formând grupuri în care fiecare elev
prezintă soluția partenerului.
5. Turul galeriei. Grupuri de 3- 4 elevi lucrează la o problemă care are drept rezultat un
produs (schemă, desen, compunere). După expunerea produselor, fiecare grup examinează
produsele celorlalte grupe, discută, apoi fac recomandări.
Integrarea copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activități educative școlare,
ci și prin activități extracurrriculare. Rolul terapeutic al activităților extracurriculare constă în
faptul că prin ele se poate realiza mai ușor socializarea elevilor cu CES. Aceste activități
dezvoltă la elevi pricepere, deprinderi și abilități cognitive și comportamentale, mult mai
solide, pentru ca, desfășurându-se în afara cadrului tradițional al sălii de clasă, ele permit
contactul direct cu realitatea socială.
Activitățile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiilor și drumețiilor permit
dezvoltarea relațiilor interpersonale și o mai bună relaționare a copiilor cu societatea, sporirea
interesului de cunoaștere a frumuseților naturale și de patrimoniu, formarea și dezvoltarea
unor sentimente de prețuire a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament
ecologic adecvat. Concursurile cu tematică diferită ( sportive, artistice, pe discipline de studiu
etc.) dezvoltă la elevii cu CES spiritul de competiție, de echipă, încrederea în forțele proprii, îi
mobilizează la cooperare.
Educația integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalți copii, să
desfășoare activități comune, dobândind abilități în vederea adaptării, integrării și devenirii lor
ca și ceilalți.
BIBLIOGRAFIE
1. Gherghuț A. (2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii diferențiate
și incluzive în educație, Editura Polirom, Iași;
2. Popovici, D. (1998)- Învățământul integrat sau incluziv, Editura Corint, București;
3. Vrasmas Ecaterina Adina, Introducere în Educația cerințelor speciale, Universitatea din
București, Editura Credis, 2004;
4. Emil Verza, Florin Emil Verza (coordonatori), Tratat de psihopedagogie specială, Editura
Universității din București, 2011.
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. Cîrligeanu Margareta,
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava
De-a lungul timpului, sistemul de învățământ a fost angajat în profunde transformări
educaționale și organizaționale, pornind de la învățământul preșcolar până la cel din
învățământul postuniversitar. În aceste transformări era necesară mobilizarea tuturor actorilor
din comunitatea educațională pentru a construi viitorul școlii și a permite astfel reușita tuturor
elevilor.
În această perioadă, când se impunea distanțarea socială, sistemul de învățământ avea
nevoie de o comunicare eficientă și o implicare a partenerilor educaționali – profesori, părinți,
elevi, iar acest lucru nu era posibil decât prin mediul online.
Ca în orice instituție de învățământ, școala online a fost și este cea mai mare provocare
atât în rândul elevilor, cât și în rândul profesorilor. Această provocare a necesitat o răbdare
mai mare în ceea ce privește utilizarea tehnologiei, a platformelor educaționale, dar și a
aplicațiilor de socializare de pe telefon (WhatsApp, Messenger etc.).
În primă fază, lecțiile online s-au ținut astfel pe diverse aplicaţii, instrumente de
interacțiune în timp real, cu video și text: Zoom, WhatsApp.
Apoi lecțiile au fost susținute și pe aplicații sau platforme de colaborare online care
facilitau schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între profesori și elevi. Aceste
platforme înregistrau o evidență a lecțiilor și temelor, care le permitea și feedback din partea
profesorului (Google Classroom, Kinderpedia etc.). În prezent se pune accent pe utilizarea
platformei Google Classroom la nivel național.
Se lucrează și pe aplicații de învățare, pe care le poate crea profesorul sau pe resurse
deja existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri, pe care profesorii le pot
folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă.
Activitatea didactică este o activitate complexă și se desfășoară acum diferit, dar
pentru acest lucru a fost nevoie de o adaptare la această situație. Predarea-învățarea-evaluarea
se desfășoară exclusiv online și a fost oarecum modelată.
Am regândit activitățile didactice, astfel încât, proiectarea și desfășurarea acestora în
mediul online să fie atractive pentru elevi și mai ales flexibile cu programul și nevoile
copiilor.
Astfel, în cadrul lecțiilor online, copiii primesc link-uri cu materialele ce trebuie
vizionate: filme inspirate din nuvele, romane, basme (conform planificării semestriale/
anuale), materiale PPT, vizite online în muzee sau în diferite medii de viață. Le urmăresc,
apoi se discută pe marginea celor prezentate. Toate materialele postate pe platformă i-au
încântat pe elevi și au participat de fiecare dată cu dorința de a prezenta cel mai bine ceea ce
au vizionat, împărtășind colegilor impresii și fiind permanent încurajați. Acest lucru le dădea
încredere și satisfacția că au înțeles foarte bine materialul vizionat.
Importantă a fost coordonarea între diriginți și ceilalți profesori, deoarece s-a stabilit în
ședințe online programul de lucru săptămânal conform orarului şcolar și s-a ținut cont de
planificarea calendaristică pe discipline. Astfel, programul a suferit mici modificări stabilite
de comun acord între cadrele didactice şi familiile elevilor.
Despre organizarea materialelor putem spune că:
o lecțiile au fost simplificate, mai scurte și cu mai multe exemple;
o materialele video au fost însoțite de explicații, dar și de exerciții pe care elevii să le poată
revizualiza la nevoie;
o s-au realizat liste de întrebări posibile la care elevii pot veni cu completări;
122

Repere CES nr. 4

Martie 2021

o s-au oferit recompense pentru elevii care s-au implicat și care au venit cu sugestii bune
și/sau inedite, cu întrebări.
În ceea ce privește activitatea online a copiilor cu CES, putem identifica câteva aspecte:
o Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o
singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță
adesea doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat sau de lucrat.
Împărțirea acestuia îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
o Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea materialului
educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților în
această situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum
copilul lor devine mai receptiv și înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate
pe canalul senzorial preferat.
o Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copii colaborează mai bine
la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest punct
de vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să adapteze mai
ușor nivelul explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
Printre dezavantajele desfășurării cursurilor în mediul online se numără: oboseala,
lipsa socializării, lipsa interacțiunii umane, lipsa efectivă a susținerii din partea profesorului
și izolarea au fost elemente ce și-au pus vizibil amprenta pe copii.
Nu puține au fost cazurile în care părinții s-au plâns de faptul că elevii devin din ce în
ce mai agitați, nervoși, nu doresc să mai comunice cu familia, se închid în propriile camere și
refuză chiar participarea la orele online. Pentru fiecare din aceste cazuri s-au găsit soluții de
consiliere și sprijin particularizate în funcție de nevoile fiecăruia.
Conform Raportului de cercetare evaluativă „Școala Online - Elemente pentru
inovarea educației” (Botnariuc și alții, 2020), care descrie toate elementele de context al
școlii online din România, se menționează totodată că următoarele:
• sistemul de învățământ este doar parțial pregătit, o parte din cadrele didactice nu posedă în
acest moment suficiente informații și competențe specifice instruirii asistate de calculator;
• curriculumul permite într-o măsură variabilă/ secvențială/ revizuită transpunerea în activități
la distanță;
• companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții interoperabile, mulate pe
nevoile de sistemale educației.
BIBLIOGRAFIE
1. Botnariuc,P.,Cucoș,C.,Glava,C.,Iancu,E.D.,Ilie,D.M.,Istrate,O.,Velea,S.(2020).Școala
Online Elemente pentru inovarea educației. București:Editura Universității din București
2. https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/situatii-deurgenta/coronavirus/coronavirus-news/scoala-online-provocari-si-posibile-solutii

123

Repere CES nr. 4

Martie 2021

PLAN DE ACȚIUNE PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚIJOCURI ȘI ACTIVITĂȚI FAȚĂ ÎN FAȚĂ
SAU ONLINE
Colgiu Florentina
Școala Candesti, Buzău
ELEVI_
- așezarea optimă a copilului în clasă:
- jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia (Pânza încrederii,
Schimbă locul!, Ghici cine e? etc.)
- vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de
dizabilitate (Rățușca cea urâtă, Puiul, Frumoasa și Bestia etc.);
- activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională);
- conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere,
după caz);
- activități pe baza soft-urilor destinate elevilor cu dizabilități;
- activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie;
- formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil;
- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare;
- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare;
- formarea de rutine prin activităţi similare.
Strategii de învățare
- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare;
- tratarea diferențiată;
- metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, Explozia stelară,
Ciorchinele, Cubul, Turul galeriei etc. - adaptate);
- învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă;
Resurse
- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.), cărți/reviste cu imagini, fișe cu
scheme de fixare, resurse educaționale deschise, planșe tematice afișate permanent în clasă.
Evaluare
- observarea sistematică a comportamentului,evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin
(indicații), autoevaluarea, dacă e cazul, aprecieri verbale, fișe de observare a
comportamentului, a progresului.
PĂRINȚI
IDEI DE ACTIVITĂȚI
- consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și
a cunoașterii mai bine a elevului (Părinți la școală-părinți acasă));
- activități comune părinți-elevi-învățător (ateliere de lucru- Rama familiei, excursii, vizite,
serbări etc.);
- lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament (Suntem
diferiți?);
Strategii de învățare
- lectorate, dezbateri, mese rotunde, workshop-uri, tehnici dramatice, expoziții
Resurse
- ppt-uri tematice, pliante/ reviste/ afișe informative, tehnologii informatizate, umane: medici
de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin
Evaluare
- observarea sistematică, chestionare, portofolii cu produsele activităților
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CADRE DIDACTICE
IDEI DE ACTIVITĂȚI
- colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de remediere, după
caz);
- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă;
- simpoziane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES (Integrarea
copiilor cu CES);
- ateliere de lucru/ mese rotunde în cadrul Comisiei metodice
- activități comune părinți-profesori-elevi (Copilul vostru-elevul nostru)
- predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar etc.
Strategii de învățare
- mese rotunde, workshop-uri, dezbateri, interasistențe, lucru în echipă
Resurse
- pliante/ reviste/ afișe informative, tehnologii informatizate, listă cu lucrări de specialitate,
cadru normativ (Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea
suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare; Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea
metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu
dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu CES, precum
și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau CES).
Evaluare
- chestionare, portofolii cu produsele activităților, caietul învățătorului
BIBLIOGRAFIE
1. Gherguţ, A. (2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Stategiidiferenţiateşi
incluzive în educaţie, Editura Polirom, Iaşi
2. Vrăsmaș E., 2004, Introducere în educaţiacerinţelor speciale, Credis, Bucureşti
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN GRĂDINIȚĂ
Prof. înv. preșcolar Cornea Irina Emilia
Liceul Tehnologic ,,I.C.Petrescu” Stâlpeni, jud. Argeș
Cerințele educative speciale desemnează acele cerințe ori nevoi speciale față de
educație care sunt suplimentare dar și complementare obiectivelor generale ale educației
pentru copil. Fără abordarea adecvată a acestor cerințe speciale nu se poate vorbi de
egalizarea șanselor de acces, participarea și integrarea școlară și socială. Fiecare copil prezintă
particularități individuale și de relație cu mediul, trăsături care necesită o evaluare și o
abordare personalizată. Copiii cu deficiențe au și ei aceleași trebuințe în creștere și dezvoltare.
Acești copii au în același timp și anumite necesități, particulare, specifice, individualizate.
Integrarea este procesul complex și de durată ce presupune asigurarea participării
copiilor cu CES la viața profesională și socială, împreună cu ceilalți copii, favorizându-se
autocunoașterea, intercunoașterea și familiarizarea reciprocă. Din categoria copiilor cu
C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu-zise, cât şi copiii
fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din
această categorie fac parte:
- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi
mintale, paralizia cerebrală);
- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu
deficit de atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă);
- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul
de panică, tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia
nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea);
- copiii cu handicap asociat;
- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down,
dislexia, discalculia, dispraxia);
- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autist, sindromul
Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului).
Există cinci niveluri de integrare care sunt interdependente între ele, asigurând reușita
procesului de integrare a copiilor cu CES: integrarea fizică ce se referă la posibilitatea copiilor
cu CES de a avea acces la mijloacele fizice necesare satisfacerii propriilor nevoi
fundamentale, integrarea funcțională ce constă în asigurarea accesului la servicii publice ale
societății și stăpânirea cunoștințelor și deprinderilor necesare pentru a putea beneficia de
aceste servicii, integrarea personală este legată de dezvoltarea relațiilor interumane cât mai
apropiate cu persoanele semnificative, în diferite perioade ale vieții, integrarea socială se
realizează dacă copiii cu CES au posibilitatea inițierii și menținerii unor contacte sociale, dacă
se poate integra, pe această bază, în diverse grupuri și integrarea societală ce se referă la
participarea copiilor, adolescenților, adulților cu CES la procesul productiv al comunității de
care aparține, asumându-și responsabilități precise și bucurându-se de încrederea oamenilor.
La copiii cu CES se întâlnesc frecvent următoarele caracteristici: evaluări negative a
schemei corporale și a imaginii de sine, sentimente de inferioritate, neîncredere în forțele
proprii, atitudini pasive, de evitare și izolare, interiorizarea emoțiilor, nervozitate exagerată,
impulsivitate și agresivitate, anxietate și depresie, sentimente negative. Toate acestea
afectează procesul de adaptare și integrare în mediul educațional și în comunitate. Încurajarea
autocunoașterii și dezvoltării personale duce la modificarea modului de structurare a atitudinii
copilului cu CES față de sine și la stimularea dreptului lui de a se afirma și a lucra pentru
ameliorarea imaginii sale.
126

Repere CES nr. 4

Martie 2021

O bună cunoaștere a propriilor forțe de către copiii cu CES determină formarea unei
imagini de sine obiective și clare, oferă posibilitatea realizării unui echilibru emoțional,
facilitează dezvoltarea unor atitudini favorabile despre sine, favorizează exersarea unor
abilități de autoprezentare și înlesnește reușita adaptării la mediu. După cunoașterea propriilor
calități, defecte, următorul pas este acela în care copiii cu CES își acceptă aceste trăsături, dar
nu printr-o acceptare prin indulgență, ci prin integrare. Integrarea constă în considerarea
defectelor ca făcând parte din identitatea proprie la fel de mult ca și calitățile, întrucât aceste
deficiențe intră în componența emoțiilor, deciziilor, acțiunilor și relațiilor interumane ale
copilului cu CES. Familia care se află în această situație – de a avea un copil cu CES – are
nevoie de informare și consiliere pentru a putea depăși aceste moment și pentru a fi de un real
support în procesul de integrare social și profesională a copilului cu deficiențe.
Optimizarea comunicării prin realizarea acesteia într-un mod asertiv prezintă, pe
termen lung, următoarele consecințe: dezvoltarea încrederii în sine, îmbunătățirea abilităților
de luare a deciziilor personale, îmbunătățirea relațiilor sociale, ce duce la o bună integrare
socială.
BIBLIOGRAFIE
1. Cocorada E., Năstasă L., „Fundamentele psihopedagogiei speciale. Introducere în
logopedie”, Editura Psihomedia, Sibiu, 2007
2. Purcia S., “Ocrotirea și integrarea copiilor handicapați”, Editura Psihomedia, Sibiu, 2003
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PLATFORMELE EUCAȚIONALE – OPORTUNITĂȚI ÎN UTILIZAREA
ACESTORA ÎN ACTIVITATEA CU ELEVII CU C.E.S.
Costea Andreea Elena
Liceul Tehnologic ,, I.C. Petrescu ”, Stâlpeni, Jud. Argeș
Platformele de învățare online reprezintă o nouă perspectivă de a privi procesul de
învățare. Acest mediu creat pe internet, susținut de tehnici inovatoare, îmbunătățește
principiile și metodele de învățare, privind învățarea individuală (personalizând oferta
educațională odată cu evoluția copilului prin monitorizarea timpului de reacție, a conexiunilor
interdisciplinare, a gândirii critice, a logicii, a memorării, a abilităților analitice, etc ).
Metode noi de învățare: învățarea colaborativă, stimularea gândirii critice, a
creativității, dezvoltarea abilităților artistice prin intermediul TIC.
Rolul profesorului este de a aduce în activitatea didactică metode și strategii inovative
și interactive în vederea stimulării creativității și folosirea potențialului mare al copilului în
vederea creșterii performanței și a eficienței didactice. Copiii cu deficiențe senzoriale și
Asperger au nevoi speciale de învățare.
Specificul acestor copii nu constă în deficiențe fizice, ci în mecanismele de accesare a
informației într-un mod adecvat, individualizat. Aceștia au nevoie de o educație în sprijinul
creativității ca stimul al relațiilor socio – emoționale, iar învățarea prin sistem e-learning și a
aplicațiilor soft-ware oferă un cadru pentru dezvoltarea și utilizarea de materiale și metode
moderne de lucru, în strânsă legătură cu pedagogiile ce stimulează creativitatea.
Formarea și dezvoltarea abilităților de exprimare artistică: modelajul, desenul, pictura,
pantonima conduc la creșterea stimei de sine. Arta decorativă, activitățile artistice, în general
șterg limitele care sunt impuse de deficiență.
Învățarea cu ajutorul internetului se constituie ca o alternativă educațională atractivă
care reduce restricțiile de ordin temporal, social, spațial sau de altă natură.
www.giftedforyou.eu este o platformă de învățare on-line, în special pentru copiii cu
cerințe educaționale speciale și cu dizabilități. Pentru identificarea și verificarea abilităților
înalte ale copiilor cu deficiențe senzoriale și Asperger, dar și a copiilor fără dizabilități, au fost
create și adaptate tipului de deficiență, baterii de teste on-line. Testele sunt transpuse în limbaj
mimico-gestual pentru copiii cu deficiențe de auz și în format audio pentru deficienții de
vedere.
Testele pot fi de mai multe tipuri:
1. Teste cu răspuns simplu.
2. Teste interactive cu imagini.
3. Teste interactive cu filme.
4. Teste interactive cu pasaje muzicale.
5. Teste de creativitate.
Cele mai noi metode și tehnici vor elimina barierele de învățare pentru copiii cu
potențial înalt, fie ei cu deficiențe, vor stimula creativitatea, potențialul copilului va fi utilizat
la maxim. Toate acestea conduc la creșterea performanței și eficienței didactice.
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MENȚINEREA INTERESULUI ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINEEXEMPLE DE BUNE PRACTICI
Covaci Silvia-Marta
Liceul Ortodox „Sf.Nicolae” Zalău , județul Sălaj
Într-un cadru educațional care se dorește modern și bazat pe dezideratele
competitivității, concurenței și care vizează atingerea excelenței (supradotatii!), pare dificilă
abordarea educării copiilor cu CES pe criterii de performanță, gândind că nu performanța este
cea care se evidențiază în traseul lor educațional și mai ales ținând cont de caracteristicile biopsiho-comportamentale și afectiv emoționale ale acestora. Dacă punem în balanță și
dificultățile mediilor de proveniență – condiții economice, sociale și de educație precare, atunci performanța școlară și socială pentru elevii cu CES pare o sintagma ruptă din contextul
unei realități descurajante. Și totuși, dacă utilizăm conceptul de performanță și îl atașăm
practicii educării elevilor cu CES integrați în învățământul de masă, vom constată că este
obligatoriu să ne raportăm la caracteristicile structurii de personalitate în formare a acestor
elevi, la principiile egalitățîi șanselor și al valorificării oricărui minim progres că un mare pas
către integrare și normalizare.
Dacă ne raportăm la categoria mai generală și mai largă a elevilor cu tulburări de
învățare care fac obiectul inteventiilor din programele individualizate de sprijin și recuperare
educațională, practică a demonstrat că cei mai mulți manifestă o acută lipsa de interes pentru
învățare. Sensul inițial și cel mai raspândit la ora actuală în lume are în vedere „tulburările
specifice de învatare” care se referă la tulburare cu dominantă psihomotorie sau psihoafectiva
(fără deviații semnificative ale comportamentului), la copiii cu ritm lent de învatare, la cei cu
intelect liminal ori cu deficiențe ușoare, îndeosebi de ordin perceptiv și cognitiv (tulburările
instrumentale).
Când elevii cu CES integrați în învățământul de masă și nu numai sunt depășiți în ceea
ce privește rezolvarea sarcinilor școlare (în clasa dar și acasă, în efectuarea temelor) aceștia
trăiesc sistematic un acut sentiment al eșecului care se repetă invariabil, zi de zi, cu cât
lacunele în cunoșțînțe se acumulează. Corelat cu eșecul crește gradul de submotivare, de
respingere a oricărui efort de a învață. Având repetată experiența nereușitei sistematice, elevul
manifestă un acut dezinteres față de sarcinile școlare și, inevitabil se diminuează considerabil
încrederea în sine, stimă de sine, propria autovalorizare. Majoritatea cadrelor didactice afirmă
că elevii cu dificultăți de învatare sunt nemotivați, dar această submotivare are multiple cauze
care tin și de maniera în care cadrele didactice reușesc să îi stimuleze, să îi motiveze și să îi
îndrume să învețe pe nivelul lor de înțelegere, particular. Aplicând un modelul educațional de
tipul “învăț ceea ce pot și îmi place”, cu siguranță că motivația ar crește considerabil, dar ar
trebui elaborate criterii de evaluare diferențiate de sistemul clasic de evaluare școlară.
Dacă elevii încearca să rezolve doar ceea ce e posibil nivelului lor, succesul pare să fie
garantat. Succesul trezește interesul; succesele repetate duc la o mai mare încredere în sine,
iar dacă acestea sunt continue, vor motiva elevul. În ajustările făcute pentru a ajuta copilul cu
dificultăți de învatare, profesorul trebuie să țînă cont de două obiective: să scadă frustrarea și
sentimentul eșecului si să crească motivația și dorința de succes.Aceste obiective majore pot fi
atinse țînându-se seama de un singur reper: să nu ceri niciodată imposibilul. Este evident
faptul că elevii cu dificultăți de învatare au nevoie de o structurare a mediului în care își
desfășoară activitatea.
Printr-o disciplină adecvată și un bun management al clasei profesorul îl poate
determina pe elevul cu dificultăți de învatare să fie cooperant și atent. Pentru elevii cu
dificultăți de învățare sau tulburări asociate, dobândirea cunoștințelor de baza, formarea unor
competențe verbale, logico-matematice sau instrumentale (scris citit și socotit) este legată de
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adaptarea ariilor curriculare (flexibilizarea conținuturilor de învățare și evaluare diferențiată).
Utilizând un curriculum adaptat Planului de intervenție personalizat/ PIP devine instrument de
lucru extrem de util în efortul de integrare școlară a elevilor cu CES, care variază în funcție de
tipul cerinței educaționale speciale - dificultăți de învățare sau deficiențe asociate. Modelul
integrării pe baza adaptării curriculare că modalitate concretă de intervenție educațională
integrativă da mai bune rezultate în cazul elevilor cu deficiențe ușoare și moderate integrați în
școală de masă.
Pentru elevii cu deficiențe fizice sau senzoriale, integrați în învățământul special și
special integrat, adaptarea curriculară se face prin extensiune, urmărind elemente precum
orientarea spatiotemporala, demutizarea, socializarea, dezvoltarea capacitățîi de comunicare
prin limbaje specifice sau activități practice destinate pregătirii profesionale (necesară
învățării și apoi practicării unei meserii utile). Problema de baza în învățământul de masă și
învățământul integrat ține de curriculum-și face obiectul unei părți a reformei învățământului.
Respectând principiul drepturilor egale la educație, școală pentru toți, prin curriculum adoptat,
va putea să estompeze diferențele, decalajele dintre elevi, să compenseze deficiențele prin
punerea în valoare a ceea ce poate să facă elevul bine și util. Modelul integrării și incluziunii
vine în prelungirea filosofiei umaniste care valorizează omul și potențialul sau, încurajează
experiențele pozitive ale învățării active, cu și fără sprijin, socializarea și formarea unor
deprinderi adaptative de viață și acțiune. În procesul de valorizare și valorificare a
capacităților fiecărui elev un rol esențial îl are stimularea motivației pentru a învață care poate
însoți succesul școlar, satisfacția și chiar performanță.
Motivația intrinsecă este cea cea care poate mobiliza elevul să treacă la acțiune- să
învețe și să acumuleze cunoștințe utile. De regulă, oamenii lucrează mai productiv și mai
intensiv atunci cînd sînt motivați. Legată de motivație, o dimensiune a interesului pentru
învățare este curiozitatea, care la elevul cu CES este sensibil diminuată deoarece și practică
acumulării de cunoștințe și experiențe este limitată. anumită propria instruire. Ajutați-i să
înteleaga că învatarea este o consecință directă a eforturilor depuse de ei. Satisfacția
Satisfacția elevilor poate fi intensificată prin aprecierea reușitelor.
Recunoașterea succeselor elevilor, atât în public, cât și în particular, consolidează
comportamente și atitudini care au asigurat 4 obținerea succesului. În continuare elevii vor
tinde să procedeze în mod similar sau chiar mai elaborat, având scopul de a reuși din nou.
Cîteva sugestii pentru a motiva elevii:
Explicați. Studii recente demonstrează că elevii sunt mai puțin interesați de
participare sau evaluare deoarece nu înteleg ce trebuie să facă sau ce ar trebui să facă.
Profesorii ar trebui să acorde mai mult timp explicării: de ce învatam ceea ce învatam; de ce o
anumită abordare / teorie / activitate este importantă, utilă și interesantă etc. În mod similar,
profesorii trebuie să acorde mai mult timp explicând elevilor ce așteaptă de la ei, ce obiectiv
urmărește prin realizarea unei activități de evaluare etc. Elevii care sunt nesiguri de ceea ce
urmează să realizeze sau cunosc vag instrucțiunile de executare, vor anticipa din start eșecul și
nu vor obține succese în învățare.
Recompensați elevii care nu au înca consolidat un set motivațional intrinsec de a
învata. Decât să blamăm și să criticăm distructiv un oarecare comportament sau răspuns
neadecvat, recompensați comportamentele corecte și răspunsurile bune. Oricui îi place să fie
apreciat și recunoscut, iar recompensele pentru o activitate realizată bine produc repetarea
comportamentului reușit(învățarea).
Umanizați-va acțiunile și comportamentele. Elevii sînt mai motivați să comunice cu
profesorii care sînt mai „umani” și cărora pare să le pese de ei, de interesele și scopurile lor.
Profesorii pot „apropia” elevii povestindu-le diverse istorioare din viață personală,
recunoscându-și greșelile pe care le-au făcut când erau copii sau chiar fiind adulți deja. O
astfel de personalizare a relației profesor – elev îi ajută pe aceștia să perceapă profesorii că
130

Repere CES nr. 4

Martie 2021

ființe umane apropiate, ci nu că figuri autoritare și neplăcute. Discutați cu elevii și în afară
orelor de curs. Pentru elevii cu CES o asemenea abordare empatetica poate facilita învățarea
și interesul pentru cunoaștere.
Implicați elevii în activități. Unul din factorii majori ai motivației este implicarea
elevilor în propriul proces de instruire. Citindu-le sau prezentîndu-le subiectul fiind postat în
față clasei nu sunt metodele cele mai eficiente de predare. O ora despre natură ar avea o mai
mare eficientă dacă s-ar desfășura în parcul local sau la grădina botanică. Mai mult decât atât
elevilor le place să se simtă utili (că și adulților, de altfel!). Implicați elevii în selectarea
bibliografiei, în pregătirea sălii, aranjarea posterelor etc. Aceste activități vor spori
considerabil stimă de sine a elevilor și vor intensifica și motivația acestora pentru a învață.
Elevii astfel implicați se vor simți utili, valorizați, apreciați și vor fi mai responsabili în
privința obligațiilor școlare.
Predați inductiv. Prezentați mai întîi exemplele, iar apoi să le solicitați elevilor să
generalizeze cele prezentate și să elaboreze proprille concluzii. Implicați toți elevii clasei, nu
marginalizați pe cei care nu prea obișnuiesc să răspundă la ore.
Utilizați emoțiile pozitive pentru a crește productivitatea și motivația. O memorie
bună și de lungă durata este în relație directă cu starea emoțională trăită de subiect în
momentul memorării, susțîn psihologii. Astfel, elevii învata mai bine atunci când învatarea
este „acompaniată” de emoțiile plăcute. Utilizați umorul, atunci când e cazul, dar nu
exagerați. Stabiliți relații pline de afecțiune atât între dvs. și elevi, cât și între colegi. În
procesul instructiv-educativ,valorizarea posibilităților de învățare ale elevilor la clasa în
general și celor cu CES în particular, devine o componentă definitorie care poate asigura
succesul învățării și integrării.
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PROBLEMELE ȘCOLARE ALE ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE
SPECIALE ÎN PANDEMIA COVID-19
Cozma Lorena
G.P.P. NR.13, Satu Mare, jud. Satu Mare
Elevii cu CES riscă o dublă penalizare în timpul închiderii școlilor – din punct de
vedere al accesului la educație, dar și cel al incluziunii.
Ei se bazează, adesea, mai mult decât ceilalți copii pe diverse tehnologii pentru
educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția lor către educația online. Dar nevoile lor
specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente folosite în prezent:
• copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe
canale video
• copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin
platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil
• elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți
când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează suficient atenția
• pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale,
pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare
• copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine
în învățare
• copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația
actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și
schimbe programul și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea
pandemiei
Această din urmă problemă nu se limitează doar la cei care sufereau de anxietate, ci oricui
care a putea fi astfel afectat de situația produsă de pandemie.
Cecilia Mezzanotte arată că diverse proceduri au fost luate local sau național, în
diverse țări, pentru asistarea elevilor cu CES. De exemplu:
• temele pentru copiii cu deficiențe de vedere pot fi transcrise în Braille, în lipsa unui
aparat cu funcții de accesibilitate pentru astfel de utilizatori
• pentru elevii cu deficiențe de auz pot fi aplicate servicii de live captioning la distanță
pentru cursurile video
• sistemele de învățământ din țări precum Italia, Franța sau Irlanda, dar și diverse ONGuri agregă liste de aplicații și instrumente pentru sprijinirea elevilor cu cerințe
educaționale speciale
• în SUA, un grup de profesori a lansat un hotline pentru a-i ajuta la teme pe elevii cu
deficiențe de vedere și auditive
• în cele mai multe țări există asistenți sau profesori pregătiți pentru a-i ajuta pe elevii cu
CES care oferă online sprijin individual și cu materiale personalizate
Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, în situația mutării școlii în nou sistem,
este unul extrem de important. Părintele este unul dintre factorii care trebuie să gestioneze
activitatea de acasă și să se asigure atât de funcționarea fizică a sistemului informatic, de
frecventarea cursurilor de către elev, cât și de motivarea și implicarea acestuia în actul de
învățare. De asemenea, părintele deține rolul de suport emoțional pentru stările specific
acestei perioade restrictive. Trebuie să empatizeze cu copilul, să discute cu el, oferind multe
explicații despre situația actual și să susțină cauza educației și a învățării, chiar și în aceste
condiții dificile.
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Consumul de resurse personale- energia, concentrarea atenției- depinde foarte mult de
modul în care este organizat învățământul la distanță, de calitatea actului educațional și de
implicarea profesorilor, a elevilor și a părinților în gestionarea aspectelor didactice și a celor
afective. De asemenea, sunt foarte importante acceptarea acestui sistem de învățare și
acordarea unei atenții sporite, așa cum i se acordă școlii ,,față în față”.
Cu toate că interesul tuturor actorilor educaționali este foarte vizibil , procesul de
instruire își pierde, din punctul meu de vedere, din calitate și din consistență. Există, conform
studiilor efectuate de specialiști, probleme legate de nivelul scăzut al rezultatelor școlare, dar
sunt convinsă că noile experiențe prin care trecem cu toții vor reprezenta puncte de plecare
pentru găsirea unor soluții eficiente de reglare a procesului de învățământ.
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
Prof. Cozma Mariana
Școala Gimnazială ,,Gh. Nicolau” Români, județul Neamț
Sistemul de învățământ românesc, preponderent tradițional a trebuit să facă forțat o
schimbare de perspectivă din 11 martie 2020 și să se axeze doar pe învățarea de acasă, în
sistemul denumit online sau pe o învățare hibrid șiacasă și la școală.
În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate
informațională apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea
calculatorului în educație, prin crearea de competențe digitale care vor oferi tinerilor o
pregătire diversificată în viitor.
Scopul integrării tehnologiei în instruire determină metodele și tehnicile de lucru la
clasă. Spre deosebirede generațiile anterioare, actualele generații de elevi sunt mult mai
independente în gândire. Copiii zilelor noastreau personalități puternice bine conturate încă de
la vârste mici. Aceștia folosesc resursele digitale și se raporteazadiferit la societate.
Ca profesori, trebuie să creăm un mediu de învățare stimulativ, bazat pe dezvoltarea
unorcompentențe, abilități și atitudini care să țină cont atât de interesele lor personale, cât și
de exigențele societății încare trăiesc.
Profesorii care reușesc să fie eficienți în mediile online sunt cei care se angajează întro pedagogie activă, bazată pe atenția crescută la nevoile de învățare și, deopotrivă, la cele
emoționale ale elevilor. Este drept: eforturile pe care aceștia trebuie să le facă pentru a
menține motivația și angajamentul educabililor sunt mai crescute, deoarece, în condițiile unei
interacțiuni virtuale, cadrul didactic nu poate controla mediul de învățare și factorii ce distrag
atenția și concentrarea elevului sau studentului. Așadar, realizarea procesului educațional în
mediul online vine cu o provocare majoră, respectiv aceea de a găsi noi metode prin care
elevul sau studentul să beneficieze de orientarea constantă oferită de profesor în învățare.
Facilitarea atingerii scopurilor educaționale și a autoreglării în învățare poate fi
realizată prin utilizarea unor platforme user-friendly, care să permită profesorului să
monitorizeze implicarea și progresul celor ce învață. Prin urmare, eficacitatea diferitelor
instrumente online depinde într-o mare măsură de capacitatea profesorului de a ghida elevul și
în mediul digital, dar și de a-l învăța să se auto-regleze în învățare, prin stabilirea clară a
obiectivelor de studiu, reflectarea asupra materialelor de studiu, monitorizarea progresului,
gestionarea emoțiilor legate de sarcinile academice etc.
Așadar, folosirea Internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor on-line, a
comunicării on-line poate reprezenta și orienta procesul de instruire către interesele elevilor,
realizând o predare centrată pe necesitățile de învățare ale acestora, contribuind la progresul
lor educațional.
În calitate de profesor de chimie și fizică, am proiectat activități suport pentru
învățarea în mediul online,precum și instrumente de evaluare aplicabile online. Am accesat
platforma Microsoft Teams, am postat materiale didactice pe site, schițe de lecții, fișe de
lucru, diferite link-uri, ținând totodată cont de instruirea diferențiată, centrată pe elev, de
elevii cu C.E.S și de particularitățile de vârstă ale acestora, aplicând metodele contemporane
activ-participative (învățare prindescoperire, studiul de caz, brainstormingul, învățarea prin
cooperare, eseul, demonstrația, descoperirea, experimentul virtual, jocul didactic).
Cu toate că învățarea online este necesară și înclinată spre progres, există niște
dezavantaje, în sensul că oparte din activitatea uzuală face-to-face nu se poate face la distanță,
având astfel un impact negativ asupra învățăriitemeinice.
Sprijinul pe care în mod tradițional îl ofeream elevilor cu nevoi speciale sau cu
dificultăți de învățare estegreu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite.
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Consider că în mediul online, fiecare elev poate săreprezinte pentru cadrul didactic o posibilă
situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificareacelor cu probleme reale.
Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin
suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin
consiliere individuală.
Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care
contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi
solicită atenția.
Comunicarea online este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de-o
parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real, iar pe de altă parte
din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual.
Școala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea
trebuie să înceapă acum, cu schimbarea mentalității profesorilor, o mentalitate deschisă,
motivantă și pasionată de ceea ce fac. Toate aceste schimbări au în prim plan dezvoltarea
competențelor copilului aflat în creștere.
Din punct de vedere al elevului, beneficiile învăţării online sunt multiple, aceştia pot
exersa și aprofunda sub formă de jocuri interactive noțiuni predate anterior,se pot bucura de
aceste resurse educaționale când şi unde doresc. În mediul online elevii sunt mai receptivi la
informațiile venite din zona digitală, experiența aceasta fiind una pozitivă, oferindu-le
oportunitatea de a se distra, fără să își dea seama că învață în același timp. Învăţarea online
înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, provocarea este să regândim
învățarea și să ne punem întrebarea ce este învăţarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât
și în mediul de acasă.
Tehnologia îi ajută pe elevi să devină capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a
învăța, găsesc și utilizează resursele online și aplică informațiile la teme și proiecte. Acest
lucru le sporește eficiența și productivitatea, le dezvoltă abilități de gândire critică, care stau la
baza dezvoltării raționamentului analitic, îi învață să ia decizii mai coerente. Jocurile
interactive desfăşurate în mediul online sunt instrumente excelente care îi învață pe copiii să
se disciplineze, să respecte regulile și îndrumările pentru a participa, să aibă răbdare, o altă
abilitate și o caracteristică a inteligenței emoționale. De asemenea, elevii își dezvoltă
sentimente pozitive de realizare și stăpânire de sine atunci când dobândesc noi deprinderi de a
utiliza tehnologia digitală. Devin mai încrezători, mai dornici să exploreze și să descopere
lucruri noi.
Şcoala online îi ajută pe elevi să fie mai implicați în acest proces și mai interesați să-și
dezvolte baza de cunoștințe, poate fără să-și dea dau seama, pentru că învață într-un mod
activ, angajat și implicat.
În concluzie, utilizarea noilor tehnologii poate deschide oportunități în procesul de
predare învățare-evaluare, dar creează, de asemenea, provocări pentru dezvoltarea
profesională și formarea profesorilor. Cu toate acestea, în această revoluție tehnologică, nu
trebuie ignorat un aspect: educația trebuie să fie centrată pe învățarea elevilor nu pe
tehnologie. Implicarea, motivația, învățarea centrată pe elev, interactivitatea și colaborarea
sunt îmbunătățite prin tehnologie, dar toate, cu mici excepții (de exemplu, situații specifice de
învățare) sunt posibile fără tehnologie.
BIBLIOGRAFIE
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IMPLICAREA ŞI CONEXIUNEA ELEVILOR CU CES ÎN CADRUL
ACTIVITĂŢILOR ONLINE
prof. înv. primar Crăciun Simona-Diana
prof. Dumitriu Anamaria
Şcoala Gimnazială ,,Ion Bãncilă'', Brăila
Multe dintre provocările cu care se pot confrunta zilnic elevii cu CES sunt lucruri pe
care acum, toți le-am experimentat din ce în ce mai mult, indiferent dacă vorbim despre o
nevoie educațională specială sau nu. De exemplu, provocările legate de motivație, sentimentul
de izolare sau nevoia de a ne stabili sarcini defalcate pentru a ne vedea progresul, sunt toate
lucrurile pe care trebuie să le gestionăm acum zilnic.
Atunci cand vorbim de predarea online/şcoala online în cazul copiilor cu cerințe
speciale trebuie sã ținem cont de o serie de elemente, cum ar fi: sã existe unui mediu optim de
învățare la domiciliu, sã ne asigurãm că fiecare elev are acces la instrumentele necesare și cã
exista lânga elev un pãrinte/adult care poate sta pe parcursul activitãții pentru a-i oferi suport.
Este important ca noi, profesorii, sã ne adaptãm resursele și abordările pentru a ne
asigura că toți elevii se simt susținuți, încrezători și că încă fac progrese şi sã exploram noi
modalități de abordare a învățării care încurajează o atitudine incluzivă. Acest lucru poate fi
deosebit de dificil pentru elevii cu CES, însã nu imposibil.
Adoptarea unor pași mici şi ușor de gestionat către predarea incluzivă, oferã o
abordare puternică pentru sprijinirea eficientă a elevilor cu CES. Prin urmare, este important
sã planificam şi sã implementãm activități de predare-învățare și resurse (și evaluări acolo
unde este posibil) într-un mod care să sprijine în mod direct elevii cu CES.
„Ce funcționează bine în predarea online pentru elevii cu nevoi speciale?”
Desigur, nu prea multe funcționează bine, deoarece de multe ori întâlnirile pe Zoom cu
întreaga clasă nu sunt tocmai potrivite pentru elevii care au nevoie de atenție personalizată și
de sprijin individual pas cu pas. Știm că în viața reală și mai mult în cea online, atunci când
copiii nu pot beneficia de această atenție și sprijin, aceștia se deconectează (mental sau
efectiv) și nu poți ,,învăța'' un copil care nu este deloc angajat.
Angajamentul este cheia succesului în perioada învățării la distanță, deoarece învãțarea
nu este un loc, este o relație între profesor și elev, o relație pozitivã. Nu ne putem aștepta ca
elevii să învețe fără a fi conectați. Construirea unei relații pozitive cu un elev, este un
ingredient esențial pentru motivație și efort.
Cum putem spori implicarea şi conexiunea elevilor cu nevoi speciale, în cadrul
activitãților online?
1. Relaționare înainte de predarea
Noi, profesorii, avem de ,,urmãrit’’ o programa, planificare şi de cele mai multe ori nu
vrem ca elevii sã rãmânã în urmă din punct de vedere academic, în special copiii care au deja
un ritm lent sau probleme în a asimila conținuturile. Așadar, tentația naturală este să ne
concentrăm asupra conținutului, a respectării sarcinilor didactice, chiar și atunci când copiii
noștri se află sub stresul izolării sociale și al pandemiei. Dar ,,creierele stresate'' nu învață
bine, evenimentele stresante, cum este şi aceastã pandemie, deconecteazã elevii cu CES. De
aceea trebuie sã ne concetram asupra bunăstării sociale și emoționale, pentru ca elevii sã fie
conectați cu şcoala.
Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, unul dintre factorii cheie pentru
desfãşurarea activitãților online este de a avea ,,sisteme de sprijin’’, cum ar fi pãrinți/adulți
care sã îi ajute. Profesorii pot fi o doză zilnică de ,,îngrijire tampon’’ pentru copiii cu nevoi
speciale, doar conectându-se la nivel personal cu elevii lor. Când elevii se simt susținuți şi în
136

Repere CES nr. 4

Martie 2021

siguranțã, experimentează emoții pozitive, ceea ce stimulează resursele cognitive pentru
învățare.
Existã însã şi modalități de a genera momente autentice de ,,conectare'' a elevilor cu
CES, chiar și pe Zoom. Profesorii trebuie sã aibã o listă organizată de activități care sprijină
bunăstarea și conexiunea în timpul învățării la distanță și idei pentru adaptarea practicilor
pentru elevii cu CES. În timp ce conexiunea este fundamentul pentru toată învățarea, există de
asemenea tactici universale de proiectare pentru învățarea la distanță care vor ajuta elevii sã se
implice.
2. Fii creativ şi oferã suport
Pentru mulți elevi cu nevoi speciale învățarea independentă este o provocare. De multe
ori au nevoie de instrucțiuni specializate și de asistență. Sarcinile pentru ei ar trebui sa fie
împărțite în bucăți mai ușor de gestionat, mai mult material vizual și verificari frecvente,
pentru a ne asigura că sunt pe drumul cel bun.
În clasă, profesorii pot oferi feedback și ajutor imediat. Elevii pot primi de asemenea,
ajutor de la specialiști (profesor de sprijin, logoped, psiholog, etc) pentru concentrare,
rezolvarea problemelor și autoreglare emoțională sau comportamentală. Online, este foarte
dificil să oferim aceleași asistențe, sã fim cu „cu ochii pe copil” și „în timp real”.
Una dintre strategiile care au apărut mereu în comunitățile online a fost utilizarea
camerelor individuale și de grupuri mici pe Zoom. Acest sprijin virtual „push-in” poate oferi
copiilor cu nevoi speciale instrucțiuni suplimentare, încurajare și sprijin în timpul sarcinilor,
pe care este posibil să nu le poată face în grupul mare sau independent.
Acest sprijin suplimentar poate fi realizat pentru a veni cu completãri la activitate sau
pentru a vă asigura că elevul știe ce trebuie să facă și astfel are posibilitatea de a pune
întrebări clarificatoare, înainte de a lucra independent.
De exemplu, elevului i se pot da sarcini de lectură la nivelul său de instruire, sarcini
alternative care îndeplinesc același obiectiv de învățare sau sarcini scurtate care subliniază
calitatea în raport cu cantitatea. O altă strategie pentru elevii cu CES este de a oferi în spațiul
online un moment de relaxare, o pauzã de mişcare, un joc, un cântec , etc.
O altã modalitate este sã înregistram lecții/activitãți. Aceste sesiune înregistrare ar
trebui sã fie limitate ca duratã. De exemplu o lecție de oră este greu de vizionat online pentru
elevii cu CES, aceştia ajungând sã-şi piardã concentrarea. Este important sã identificãm
conceptele cheie și punctele cu adevărat importante, pe care dorim ca elevii noştri sã le reținã.
Abordarea „mai puțin este mai mult” și o sesiune mai scurtă, poate fi de fapt la fel de
puternică în acest context. Videoclipurile mai scurte care subliniază conceptele sau ideile
cheie, pot fi utile iar acest lucru poate permite cu adevărat elevului să se concentreze asupra
punctelor cheie într-o perioadă de timp mai scurtă.
Dacã direcționați elevii către resurse online, încercați să îi direcționați către anumite
pagini, capitole sau secțiuni și evitați direcționarea acestora către resurse care oferă doar
legături suplimentare către numeroase resursele ce pot fi foarte copleșitoare pentru ei.
3. Colaborare în echipă
Una dintre provocările pentru elevii cu nevoi speciale este că sprijinul lor este mai
îndepărtat. Acesta este motivul pentru care construirea unei echipe de sprijin este chiar mai
importantă ca niciodată. Indiferent dacă elevii cu dizabilități au sau nu un plan formal, cum ar
fi un plan individual personalizat de educație, colaborarea dintre alți educatori, personalul de
sprijin și în special părinți, este esențială.
Dacă sunteți profesor ce lucreazã la clase din şcolile de masã unde sunt integrați şi
elevi cu CES, este important sã consultați psihologul școlii, echipa de educație specială și
personalul de asistență pentru consiliere. Acești membri ai echipei se pot consulta cu dvs.
pentru a veni cu modalități inovatoare, astfel încât elevii sã se simtã conectați, implicați şi
susținuți.
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Cel mai important însă, conectați-vă cu părinții! Părinții fac tot ce pot cu instrumentele
și abilitățile pe care le au, în circumstanțe stresante cum este pandemia. Când profesorii
colaboreazã cu părinții, mai ales acum, când părintele este sursa principală de sprijin pe
parcursul zilei, acolo se poate întâmpla adevărata schimbare pentru elevii noștri.
Acesta este noul normal pentru moment. Lucrurile se schimbă constant, așa că trebuie
să luăm măsuri pentru a ne adapta, în cel mai bun mod posibil, cu instrumentele pe care le
avem la dispoziție. Deși nu putem netezi în totalitate oceanul provocărilor pentru a oferi o
experiență de învățare ideală într-o pandemie, putem găsi modalități de a ieși împreună din
valuri, așa că oferim cea mai bună experiență educațională elevilor noștri, după cum putem.
BIBILIOGRAFIE
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MODELUL PROIECTĂRII UNIVERSALE A ÎNVĂȚĂRII
Prof. înv. primar Crăciunică Daniela
Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru”, Caracal
Dificultăţile majore în dobândirea abilităţilor de scriere, citire, calcul, dificultăţile
majore în înţelegerea conceptelor, respectul de sine scăzut, abilităţile sociale insufficient
dezvoltate, nivelul scăzut de concentrare, întârzierea de vorbire şi limbaj asociate, reprezintă o
parte din caracteristicile elevilor cu CES, cu care învățarea online s-a întâlnit.
Toate aceste caracteristici sunt adevărate impedimente pentru elevi în a înțelege și a
aplica concepte generale, în înțelegerea unor informații complexe, în deprinderea și aplicarea
unor abilități, în efectuarea în scris a unor teme mai lungi, în comunicarea ideilor clar și
eficient.
Menținerea interesului elevilor cu CES în învățarea online, are în centru ideea
modelului Proiectării universale. O asemenea manieră de înţelegere este mai aproape de
idealul şcolii viitorului care îşi doreşte să ofere servicii varietăţii de cereri educative exprimate
de copii diferiţi, fără a mai fi un mediu exclusivist.
Modelul Proiectării universal a învățării propane respectarea ideii că proiectarea
activităților educaționale trebuie gândită încă de la început ca adresându-se unor persoane cu
nevoi educaționale foarte diverse. Conform acestui deziderat sunt evidențiate șapte
recomandări principiale:
1. Nu o singură măsură pentru toți, ci alternative – activitățile educaționale sunt gândite
pentru copii cu abilități diferite.
2. Flexibilitatea utilizării – proiectarea vizează o gamă largă de preferințe și abilități.
3. Utilizare simplă și intuitivă
4. Creșterea oportunităților de acces - informație accesibilă multisenzorial
5. Toleranța la eroare – eliminarea hazardului și erorilor prin prevederea situațiilor riscante
6. Efort minim – utilizarea eficientă și confortabilă a materialelor
7. Dimensiuni și spațiu suficiente pentru abordare și utilizare
Pornind de la această perspectivă, acest model propune o abordare a proiectării
curricular a activităților de învățare pornind de la trei linii directoare:
1. CE-ul învățării: accesul la informație trebuie să fie unul multisenzorial. Profesorul oferă
flexibilitate în prezentarea informației, astfel încât toți copiii să aibă acces.
2. CUM-ul învățării: Copiii trebuie să aibă acces la opțiuni multiple pentru exprimare și
acțiune. Profesorul oferă moduri diferite prin care copilul poate să-și exprime răspunsul sau să
demonstreze cunoștințe sau abilități.
3. DE CE-ul învățării: Copiii trebuie să poată fi motivați și implicați în moduri raportate la
nevoile și capacitățile lor.
În concluzie, identificarea, elaborarea și aplicarea/utilizarea adecvată a materialelor
didactice în procesul de predare-învățare online, constituie o premisă determinant pentru
asigurarea calității demersului educational. Adecvarea strategiilor de support individualizat în
învățarea online la necesităţile copilului reprezintă factorul de succes din perspective
incluziunii educaţionale şi asigurarea progresului în dezvoltarea acestuia.
Învăţarea are nevoie de susţinere prin sprijin. Sprijin în interiorul clasei online, în
timpul procesului de predare-învăţare, dar şi în afara clasei prin dezvoltarea parteneriatului
educativ cu familiile elevilor, cu alti specialişti şi cu comunitatea în general. Strategiile care
concept învăţarea online ca un fenomen dinamic şi complex, acordă prioritate acesteia faţă de
predare şi consider relaţia professor elev interactivă - nu numai elevul învaţă de la professor,
dar şi acesta învaţă şi se perfecţionează continuu prin experienţele sale cu elevii - pot fi
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denumite strategiile învăţării interactive. Pe fundalul diversităţii de elevi, fiecare copil este
important şi unic indiferent de rezultatele sale şcolare.
BIBLIOGRAFIE
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STRATEGII PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIALE
ALE COPIILOR CU CES
Prof. Crișan Mihaela
Liceul Tehnologic ”Dacia” Pitești, jud. Argeș
Copiii cu dizabilităţi trebuie ajutaţi să se integreze în clasă, să vină la şcoală cu
plăcere. În acest scop cadrul didactic trebuie să adopte anumite strategii care să ajute în
comunicarea cu elevul cu dizabilităţi, să îi ofere o experienţă pozitivă în cadrul şcolii.
Strategiile care sunt potrivite oricărui tip de dizabilitate sunt:
- folosirea unor inscripţii vizibile, pentru a uşura citirea;
- reducerea zgomotului din încăpere şi a stimulenţilor vizuali externi;
- utilizarea unor dispozitive şi materiale ajutătoare - hărţi şi planşe în relief, înregistrări audio,
computere speciale, proiectoare, aparatură optică şi multe altele care le pot uşura înţelegerea
explicaţiilor;
- citirea cu voce tare a sarcinilor şi instrucţiunilor – e mai ușor să înțeleagă mesajul verbal,
decât pe cel scris;
- folosirea laudelor verbale şi a atingerilor pentru stimulare, încurajare;
- orice acţiune trebuie însoţită de explicaţii verbale: cadrul didactic trebuie să verbalizeze
orice face în clasă, astfel elevul cu dizabilitate având posibilitatea de a înţelege ce se întâmplă;
explicaţiile trebuie să fie însoţite de demonstraţii, de imagini, obiecte, să fie repetate pentru a
ne asigura că elevii le-au înţeles;
- copilului cu dizabilităţi trebuie să i se adreseze periodic întrebări pentru a verifica dacă a
înţeles; este esenţial ca aceste întrebări să nu i se adreseze doar lui, ci şi altor copii din clasă
ca acesta să nu se simtă vizat de profesor;
- munca pe echipe, grupe sau în perechi trebuie să nu lipsească, copilul având posibilitatea de
a colabora cu ceilalţi din clasă, să se simtă parte a clasei, să fie ajutat dacă este nevoie, să
lucreze cu un copil fără dizabilitate; elevii clasei trebuie sensibilizaţi faţă de orice dizabilitate
ar fi vorba, trebuie să înţeleagă că un copil cu dizabilitate este un copil ca şi ei, că se bucură
de aceleaşi lucruri şi că suferă ca şi ei; este bine ca profesorul să le explice celorlalţi elevi în
ce constă dizabilitatea copilului, când acesta nu este de faţă.
- o atitudine pozitivă a profesorului cât şi a celorlalţi elevi este esenţială;
- este recomandat ca amenajarea clasei să fie realizată astfel încât să încurajeze comunicarea;
este bine ca băncile să fie dispuse în formă de semicerc; pentru un copil cu dizabilitate fizică
este indicat să fie lăsat destul loc pentru scaunul cu rotile dacă este cazul; în cazul copiilor cu
deficienţe de auz este indicat ca acesta să fie aşezat cât mai aproape de cadrul didactic, clasa
să fie dotată cu perdele, covoare, planşe pentru a minimaliza zgomotul de fundal; de
asemenea băncile şi scaunele ar trebui să fie dotate cu picioare îmbrăcate în cauciuc astfel
încât să nu facă zgomot atunci când sunt mutate; în cazul elevilor cu deficienţe de vedere
aceştia trebuie lăsaţi să se familiarizeze cu ceea ce îi înconjoară (prin explorare, explicare,
descriere);
- copilul trebuie încurajat să fie independent, să participe la lecţie şi la tot ceea ce se petrece în
jurul său, el trebuie lăudat de fiecare dată când rezolvă bine o sarcină de lucru, de fiecare dată
când se implică în activităţile clasei;
- încurajarea independenţei şi, în acelaşi timp, a lucrului în echipă;
- este recomandat ca profesorul să folosească aprecieri ale performanţei copiilor care sunt
adecvate tipului de dizabilitate cu care se confruntă;
- sunt necesare programe adaptate, cu obiective bine precizate şi metode judicios selectate, în
funcţie de caracteristicile psihologice ale elevilor cu care lucrăm;
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- se recomandă o permanentă folosire în activitatea didactică a obiectelor şi acţiunilor, cu
acestea se asigură suportul indispensabil al formării noţiunilor şi a abilităţilor de comunicare
la copii cu C.E.S.;
- un rol foarte important în stabilirea relaţiilor îl are jocul de rol; copiii își trăiesc pe deplin
copilăria prin joc, veselie, prin mirajul care însoţeşte momentele dorite de el însuşi şi
înfăptuite după propria plăcere; jucându-se, copilul îşi lărgeşte orizontul de cunoaştere, se
apropie cu dragoste de muncă, îşi cultivă aptitudini, talente, tendinţa către nou, creativitatea şi
exersează reguli de convieţuire şi colaborare în viaţa socială.
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ASPECTE ALE PROVOCĂRILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE PENTRU COPIII
CU CES
Prof. Croitor Janina, Prof. Zăicescu Mirela
Școala Gimnazială Nr. 3, Suceava, jud. Suceava
Confruntările pe care le-a adus cu sine perioada pe care o parcurgem în învățământul
global și românesc au fost de adaptare, atât a cadrelor didactice cât și a elevilor, la un alt tip
de învățământ, cel cu ajutorul computerului, prin online.
Cele trei părți participante în realizarea unui parcurs școlar pe cât posibil apropiat de
normalitate, cadre didactice, elevi și părinți, au fost supuse unor presiuni materiale, temporale
și adaptative la noile condiții.
Din categoria elevilor cu CES fac parte și cei cu ADHD (tulburare de deficit de atenție
și hiperactivitate). Se pot distinge două categorii de copii cu astfel de tulburări: cei la care
predomină neatenția, dificultâțile de concentrare a atenției în special în sarcinile școlare care
au ca implicare efortul mental de lungă durată și cei la care hiperactivitatea este strâns legată
de impulsivitate cu o activitate motorie exagerată, agitație, logoree. Acești copii cu adaptare
curriculară, ca și ceilalți, au trebuit să urmeze pași noi în participarea la actul educațional întro altă formă, atipică și nepropice dezvoltării lor ca personalități ale societății în care trăiesc.
În primul rând și cel mai important, acești copii au nevoie ca atenția lor să fie
canalizată spre cadrul didactic, ceea ce în învățarea online este spre calculator unde ei văd
imaginile cu toți elevii împreună cu cadrul didactic ceea ce duce din start la agitație. Nevoia
impetuos necesară, ca să poată participa la capacitatea lor maximă, este tocmai lipsa
distragerii atenției de la actul învățării. De aceea nu se recomandă acestei categorii de copii
dispozitivele, jocurile pe computer, tabletă, telefon, emisiunile cu violență de orice natură sau
intensitate care să-i hiperactiveze.
Provocarea în participarea la actul învățării în fața unui dispozitiv rece și impersonal
pentru copiii cu nevoi speciale a dus la o reducere a puterii lor de concentrare, la o nevoie de
sustragere din actul educațional, la căutarea de subterfugii palpabile oferite de căminul
personal.
Legătura strânsă și permanentă dintre profesor și părinții acestor copii este esențială și
primordială. Permanenta supraveghere de către un adult, astfel ca ei să poată fi monitorizați în
timpul desfășurării orelor online, are o importanță covârșitoare asupra vieții în aceste familii.
Cadrele didactice care, pe lângă ceilalți elevi cu propriile bătălii de dus, cu noile
schimbări la care participă, mai trebuie să prevadă minuțios și stategii speciale pentru elevii
cu adaptări curriculare, sunt puși în imposibilitatea creării de activități care să-i stimuleze fără
a-i hiperactiva și să utilizeze mijloacele oferite de mediul online cu discernământ și cu
încărcătură specifică vârstei. Care este limita?, care sunt cele mai eficiente metode, mijloace
sau mai puțin stimulative pentru acești copii?, este dificil de delimitat ținând cont că profesorii
nu au urmat cursuri de programare și mai mult nu s-au făcut studii în acest sens.
Este important să se respecte un program, să se stabilească o legătură strânsă cu
familiile acestor copii, să se realizeze întâlniri periodice, speciale, în online, cu educabilii cu
CES pentru depistarea lacunelor, problemelor pe care le întâmpină în învățare, în înțelegerea
materiei parcurse, oferirea unui feedback realist, la fel ca și adaptarea materiei, a metodelor
folosite.
Constituirea unor grupuri de specialiști: profesori cu experiență, psihologi, doctori,
consilieri etc., care să urmărească evoluția copiilor cu nevoi speciale la nivel personal cât și ca
indivizi ai unui grup școlar, ar fi de preferat astfel ca aceștia să aibă un parcurs normal online
cât și fizic pe parcursul școlarității.
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ALTERNATIVE PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL CU C.E.S. ÎN
UTILIZAREA PLATFORMELOR DE E-LEARNING
Prof. Croitoru Ileana Alina
Liceul Tehnologic Brătianu, Drăgăşani, Jud.Vâlcea
Motto:
Să nu uităm nici o secundă că „adevărata provocare este de a crea un mediu de
învățare susținut tehnologic și favorizant pentru fiecare elev” (Ceobanu, 2016).
Centralizarea pe o singură platformă educațională a activităților didactice educaționale
din România ar fi o gravă eroare care nu este luată în seamă de Ministerul Educației Naționale
din România: crearea dependenței sistemului educațional din țară noastră față de proprietarii
companiei care dețin platforma educațională Google classroom, cu toate cele ce decurg de
aici, inclusiv implicații de ordin financiar – să nu uităm nici o clipă, scopul oricărei firme este
acela de a produce profit prin orice mijloc legal (în mod oficial). Astfel, și sociologia
educației arată că dependența unui sistem educațional de o (singură) variabilă externă
vulnerabilizează independență acelui sistem: de exemplu, în cazul nostru, dacă toți vom folosi
Google classroom, ne putem trezi oricând de condiționări financiare impuse de către
proprietarul platformei pentru a putea accesa ceea ce am creat noi și elevii noștri: taxă de
acces! Mai mult, în Termeni și condiții de utilizare, își rezervă acest drept.
Alegerea unei platforme educaționale de către un profesor nu se face la întâmplare ci
având în vedere:
a) dacă este avizată și recomandată de sistemul de control instituționalizat din România:
ministerul de resort și instituțiile subordonate;
b) funcționarea sa în parametrii de funcționale optimi pentru un proces didactic eficient:
funcționarea și securitatea serverelor, mentenanță eficace, etc
c) dacă permite derularea activităților didactice la nivel optim, cu toate componentele sale:
1. procesul de predare-consolidare- evaluare competențe,
2. feed-back imediat profesor-elev ,elev-profesor și colaborarea dintre elevi;
3. gestionarea resurselor didactice: încărcarea materialelor de predare, încărcarea materialelor
ce permit evaluarea elevilor (teme, proiecte, prezentări);
4. realizarea de materiale evaluative cu notare sincron-evaluativă (de exemplu, teste care se
completează online și oferă notare imediată prin platforma educațională)
d) realizarea procesului de îndrumare și control al cadrelor didactice de către personalul
avizat (inspectori, director, șefi comisie metodică, metodiști, alte persoane avizate)
e) organizarea, designul și layoutul platformei trebuie să fie atractiv și stimulativ pentru
persoanele implicate, procesul de utilizare a resurselor digitale să fie intuitive pentru cadrele
didactice, elevi și părinți și, important, ușor de accesat de pe device la care au acces actanții
procesului educațional.
Având în vedere că articolul de față pune în discuție, ca o specificitate, elevul cu cu
cerințe educaționale speciale (cu intelect liminal, cu nivel mediu și ușor de retard mintal sau
deficiențe multiple ușoare), considerăm oportun alegerea unei platforme care, cel mai
important, să răspundă punctelor a, b, c, dar mai ales e. De ce ? Organizarea intuitivă a
accesării este foarte importantă pentru un copil cu nivel scăzut de gândire și, cel mai frecvent,
cu tulburări de memorie.
Ca o experiență profesională personală, am încercat Google classroom și Easyclass.
Cele două platforme corespund multor criterii din cele enunțate la momentul scrierii
prezentului articol.
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Google Classroom oferă securitatea datelor, mentenanță optimă a serverelor și implicit
funcționarea eficientă a platformelor, pachet office minimal pentru realizare de materiale
didactice (un plus ar fi și Google Meet, care înlocuiește cu succes Zoom – o platformă ce nu
oferă securitate cibernetică și pentru datele personale). Organizarea procesului didactic se
poate face la nivel optim.
Ca un minus pentru platforma Google Classroom, remarcăm că aparține unui gigant în
domeniul IT, ceea ce poate oricând vulnerabiliza sistemul educațional – este o firmă privată al
cărei scop este profitul și autopromovarea. Practic, elevul va considera că instrumentele
Google fac parte din viața sa precum aerul pe care îl respiră și apa pe care o bea. Mai mult,
creează dependentă de Google, impunând și condiționând utilizarea numai a resurselor din
portofoliul său: de pildă, nu poți prelua materiale de pe alte platforme, chiar dacă sunt creația
ta și nu le poți folosi pe Google decât dacă cele există un protocol comercial între firmele
proprietar. Nu știu dacă și cum se realizează procesul de îndrumare și control al personalului
avizat din ministerul de resort și instituțiile subordonate?
O altă platformă pe care o aduc în discuție este Easyclass (disponibilă la
easyclass.com). Interfața sa este mult mai prietenoasă, mai atractivă, organizarea este perfect
intuitivă, iar layoutul și designul sunt într-un ridicat raport de similaritate cu Facebook, ceea
ce aduce un mare avantaj pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (cu intelect liminal, cu
nivel mediu și ușor de retard mintal sau deficiențe multiple ușoare), cei mai mulți dintre ei, să
fim sinceri, având conturi de Facebook pe care le utilizează constant. Are toate facilitățile
oferite de Google classroom, dar nu condiționează utilizarea resurselor educaționale proprii
pentru derularea activității.
Un avantaj este existența posibilității organizării claselor pentru elevi, pe cursuri dar și
a grupurilor de părinți, independent de contul elevilor, ceea ce facilitează comunicarea. Mai
mult, existența posibilității facile a Bibliotecii cursului/ grupului oferă avantajul de a pune la
dispoziția elevilor și a părinților informații în timp real, oricând la dispoziția lor. Avantajele
Google classroom rămân valabile și în cazul acestei platforme.
Nu laud Easyclass. Lipsa de seriozitate în mentenanța platformei, erorile 503 de server
destul de dese, lipsa coerentă a unui politici pentru Termeni și condiții de utilizare sunt mari
dezavantaje. Mai mult, nu se cunosc proprietarii, ceea ce vulnerabilizează securitatea datelor
și drepturile de autor ale profesorilor. Dar, să nu uităm că platforma este recomandată și
aprobată de ministerul de resort. Ceea ce implică asumarea unor răspunderi din partea
acestora? Nici în cazul acestei platforme nu știu dacă și cum se realizează procesul de
îndrumare și control al personalului avizat din ministerul de resort și instituțiile subordonate?
În concluzie, cele două platforme prezentate sunt aprobate și avizate de structurile abilitate,
optim realizate (Easyclass oferă un plus la atractivitate și utilizarea intuitivă, Google
classroom oferă un plus la securitatea datelor și mentenanța serverului), facil a fi utilizate (cu
un plus pentru Easyclass pentru similaritatea sa cu Facebook-ul cu care elevii sunt deja
familiarizați), oferă posibilitatea monitorizării procesului didactic și a activități elevilor de
către părinți (cu un plus pentru Easyclass, care oferă șansa creării unui grup dedicat părinților,
unde au acces la notele elevilor).
Ca minusuri, securitatea datelor personale, și a drepturilor de autor ale profesorilor și
elevilor sunt puse sub semnul întrebării, oricând există riscul impunerii unor limitări de
utilizare chiar și sub aspect financiar, îndrumarea și controlul de către personalul avizat asupra
cadrelor didactice este limitat și restrictiv (chiar dacă directorul școlii, de exemplu, face parte
din clasă – el poate fi oricând scos din grup de către profesor).
Ca soluție, având în vedere numărul foarte mare de specialiști din ministerul de resort,
plătiți bine și care nu se văd, se poate crea o platformă educațională aparținând Ministerului,
chiar și cu fonduri europene, la fel de atractivă ca Easyclass și echidistantă față de propunerile
(și impunerile) giganților tehnologici din Silicon Valey, în cadrul căreia să fie facilitat
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prioritar procesul didactic și rezultatele acestuia, și nu familiarizarea cu instrumente
proprietare pe care le vor utiliza copiii când vor crește.
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. Croitoru Anamaria Andrada
Colegiul Auto Traian Vuia, Tg-Jiu, jud. Gorj
Școala online a fost și este o provocare deoarece în cea mai mare parte, atât cadrele
didactice, dar mai ales elevii cu CES, nu au avut competențele digitale suficient formate.
Astfel într-un timp relativ scurt, cadrele didactice au fost nevoite să se perfecționeze,
autodidact sau organizat, în utilizarea uneia sau a mai multor platforme, până la stabilirea
uneia la nivel de instituție.
Platforma aleasă de școala la care activez este Google classroom, o platformă
complexă cu multe instrumente utile în facilitarea predării și a evaluării în mediul online. Pe
lângă competențele digitale formate prin utilizarea platformei, a fost necesară și crearea de noi
resurse didactice adecvate acestui nou mediu de facilitare a învățării în special pentru elevii cu
CES. Așadar, pe lângă orele petrecute în fața calculatorului pentru înțelegerea funcționalității
tuturor instrumentelor digitale ce alcătuiesc platforma s-au adăugat cele creării noilor
materiale didactice necesare desfășurării scenariului didactic imaginat.
Învățarea online este orientată în direcția utilizării mediului virtual în scop informativ,
educativ, iar orientarea copiilor în folosirea internetului era în mare măsură direcționată spre
divertisment, calculatorul, tableta, telefonul, având asociată ideea de joacă, petrecere a
timpului liber, discuții libere cu prietenii, pe scurt, o formă de distracție. Prin urmare, devine o
adevărată provocare șă desfășori un act didactic eficient, care să conducă la însușirea unor
cunoștințe și formarea unor competențe nu numai în cazul elevilor cu CES ci în cazul tuturor
elevilor, mai ales că există destule puncte slabe.
Puncte slabe:
- Școala în format online este o soluție de criză care satisface doar o parte din definiția
consacrată a școlii/educației. Conform studiilor, până acum nu s-au înregistrat rezultate
pozitive ale utilizării tehnologiei, nici asupra creierului uman, nici asupra învățării ca act în
sine, unii cercetători constatând chiar o schimbare negativă de comportament la unii copiicreșterea nervozității.
- Copiii nu vor reuși să-și dezvolte abilitățile de socializare, dialogul online fiind lipsit
de emoție și de elemente de comunicare nonverbală. Izolarea în spațiul camerei generează
uneori o stare psihică negativă, știut fiind faptul că școala înseamnă educație, dar și pauze în
aer liber și socializare.
- În învățământul online se pune accentul pe teorie, pe acumulare de cunoștințe, în
defavoarea laturii practicoaplicative. Lipsa posibilității unei notării adecvate, lipsa posibilității
unei evaluări eficiente. Spațiul personal al copiilor este invadat și nu toți dispun de condiții
confortabile.
- Interacțiunea între elev și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege
ceva, se realizează mai greu. Se constată un efect negativ asupra unor elevi cu cerințe
educaționale speciale care au nevoie de ajutor suplimentar, de sprijinul profesorului sau al
colegilor
Puncte tari:
- Confortul propriei case; reducerea unor costuri legate de ținută, transport.
- Comunicarea constantă cu elevii indiferent de ora din zi;
- Înregistrarea întregii activități, atât a cadrului didactic cât și a elevilor;
- Lucrul în ritmul propriu de către elevi a fișelor de lucru.
În concluzie consider că școala online o poate completa pe cea fizică, normală, dar nu
o poate înlocui, deoarece pe termen lung poate avea efecte nedorite asupra elevilor, dar și a
cadrelor didactice, în special afectarea sănătății ochilor și emoțional.
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EDUCAȚIA SPECIALĂ ÎN CONTEXTUL ACTUAL DE ÎNVĂȚARE
Damian-Dumitrescu Elena
Liceul de Industrie Alimentară Craiova, jud. Dolj
Scopul acestui studiu este de a face o descriere a modului în care este organizată
identificarea, evaluarea şi educaţia copiilor cu dizabilităţi, pentru a surprinde provocările şi
dilemele cu care se confruntă profesioniştii.
Şcoala online a apărut neaşteptat, ca o mare necesitate şi ne-a provocat să fim deschişi
către noile tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât eram pregătiţi emoţional, tehnologic,
legislativ, economic etc. Experiența şcoala online este una inedită, iar acest tip de învățământ
necesită o implicare activă a tuturor factorilor educaționali, pentru valorificarea eficientă şi
raţională a tuturor resurselor. Elevii au acces la Internet de pecalculator, laptop, tabletă sau
telefon inteligent, căștiși webcam (opțional) pentru a putea participa online. La clasele
primare sunt utilizate, pe lângă fişele de lucru, filmuleţe şi jocuri interactive care să necesite
prezenţa copilului pentru un timp scurt în faţa ecranului, materiale pe care elevii le parcurg în
ritmul lor şi sunt precizate termene până la care elevii au de realizat sarcinile de lucru.
1. Platformele educaționale
Lecțiile online se țin pe platforma educațională Google Classroom sau pe diverse
aplicaţii, spre exemplu WhatsApp. Se lucrează și pe aplicații de învățare, pe care le poate crea
profesorul sau pe resurse deja existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri
pe care profesorii le pot folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă:
Padlet, Microsoft Powerpoint, Didactic.ro, Clasamea.ro, ScoalaIntuitext.ro, Youtube etc.
Aplicații utile înprocesul de predare în cazul elevilor cu CES(copiii cu cerințe educaționale
speciale) sunt de asemenea Storyjumper și WordWall. Predarea online în cazul elevilor cu
CES trebuie diversificată, în funcție de vârstă. Se pot folosi:
- hărți mentale pentru fonetică în cazul elevilor dislexici, jocuri de identificare și de
sortare în funcție de mărime, formă, etc.
- jocuri interactive pe https://wordwall.net/;
- realizarea unor cărți virtuale individuale sau pe clasă, experimente, activități muzicale
pe https://www.storyjumper.com/(pentru copilul non-verbal);
- materiale didactice pe grupe de vârstă pe https://www.twinkl.ro/;
- cărți pentru copii pe https://www.liternet.ro/ ;
- povești audio pe https://povestipentrusuflet.ro/
Cele mai frecvente situaţii-problemă întâmpinate în timpul şcolii online din partea
elevilor şi părinţilor:
- Copiii erau mult mai entuziasmați când mergeau fizic la școală;
- Dificultăţi de utilizarea platformelor şi instrumentelor digitale pentru elevi, părinţi,
profesori;
- Lipsa conexiunii la internet, a semnalului wi-fi uneori. Creşterea costurilor la factura de
telefon pentru depăşirea traficului de date mobile. Slaba funcţionare a aplicaţiilor sau
pierderea conexiunii. În unele cazuri, chiar lipsa echipamentelor IT.
- Nemulţumirea privind utilizarea platformelor online, necesitatea unei perioade de
adaptare, faptul că, pentru că unii părinți merg la serviciu, copiii au fost nevoiți să se descurce
mai mult singuri.
- Lipsa de interes a copilului pentru acest tip de studiu.
2. Oportunități și limitări în utilizarea platformelor educaționale în activitățile cu
elevii cu CES
Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru îi ajută să se ocupe pe rând de câte o
singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea
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doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat. Împărțirea acestuia
îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte. Pentru ei este important contactul vizual și
să se simtă integrat. Astfel, când au nevoie de relaxare și nu rezolvă sarcina, este indicatsă li
se deatimp de relaxare. Este bine ca profesorul să nu se abată de la anumite reguli, astfel
acestea devenind automatisme pentru elevul cu o formă ușoară de CES și în același timp să îi
înțeleagă emoțiile întărindu-i încrederea în sine, să facă legături cu mediul înconjurător și să
folosească cuvinte familiare.
Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea
materialului educativ este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților în această
situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum copilul lor
devine mai receptiv și înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate pe canalul
senzorial preferat.
Implicarea adulților și/sau a fraților poate fi considerată resursă deoarece uneori copiii
colaborează mai bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult
din acest punct de vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să
adapteze mai ușor nivelul explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
Cecilia Mezzanotte, consultant în cadrul Directoratului pentru Educație al Organizației
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), exemplifică diverse proceduri care au
fost luate local sau național, în diverse țări, pentru asistarea elevilor cu CES:
- temele pentru copiii cu deficiențe de vedere pot fi transcrise în Braille, în lipsa unui
aparat cu funcții de accesibilitate pentru astfel de utilizatori;
- pentru elevii cu deficiențe de auz pot fi aplicate servicii de live captioning la distanță
pentru cursurile video;
- sistemele de învățământ din țări precum Italia, Franța sau Irlanda, dar și diverse ONGuri agregă liste de aplicații și instrumente pentru sprijinirea elevilor cu cerințe
educaționale speciale;
- în SUA, un grup de profesori a lansat un hotline pentru a-i ajuta la teme pe elevii cu
deficiențe de vedere și auditive;
- în cele mai multe țări există asistenți sau profesori pregătiți pentru a-i ajuta pe elevii cu
CES care oferă online sprijin individual și cu materiale personalizate.
În concluzie, stresul psihic, social și tehnic, lipsa metodologiei pentru școala online și
timpul insuficient pentru organizarea lecțiilor au fost cele mai mari dificultăți reclamate de
către profesori în privința predării la distanță, în pandemie.
În opinia mea, noile experiențe prin care trecem cu toții vor reprezenta puncte de
plecare pentru găsirea unor soluții eficiente de reglare a procesului de învățămant.
BIBLIOGRAFIE
1. https://campinatv.ro/News/Article/5bb5ef27-82c3-463f-a148-465c95fe1fd4_scoala-onlineo-provocare-pentru-profesorii-si-elevii-scolii-gimnaziale-centrale-din-campina
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PROVOCĂRILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Dârlău Finica
Şcoala Gimnzială Nr. 1 Turluianu, com. Bereşti-Tazlău, jud. Bacău
În şcoala online discriminarea a fost accentuată față de copiii vulnerabili, din medii
defavorizate sau cu cerințe educaționale speciale. Mulți dintre copii nu au avut acces la
internet; în multe familii sunt mai mulți copii și prin urmare au fost necesare mai multe
dispositive pentru fiecare ca să își poată desfășura activitatea. Astfel, dreptul la educație
incluzivă, de calitate și relevantă al tuturor copiilor cu deficiențe auditive și vizuale încadrați
în școlile de masă a fost grav afectat de „educația online”.
Copilului cu dizabilităţi auditive sau vizuale, îi este dificil să interacţioneze cu mediul
online, cu procesul educațional prin intermediul unui dispozitiv tehnic cu limitări clare, chiar
și copilul tipic, întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte acuratețea sunetului, spațialitatea,
câmpul vizual, calitatea conexiunii la internet.
Pentru a rezolva problemele din clasă, profesorul trebuie să cunoască individualitatea
în mod global şi pe anumite componente care dovedesc nevoia de intervenţie, dar şi detectarea
ariilor de dificultate în special când acestea sunt intermitente şi temporale. Va trebui să
cunoască relaţiile din clasa sa şi să folosescă tehnici de negociere, cooperare, colaborare,
comunicare în activităţile de grup.
În acelaşi timp va trebui să-şi folosească experienţa într-un mod reflexiv si empatic şi
să folosească colaborarea cu ceilalţi profesori și cu managerul şcolii, dar şi să se informeze
permanent de parctici si teorii noi pe care să le implementeze în activităţile sale.
Copiii cu cerinţe speciale au nevoie de sprijin şi ei nu vor avea decât de câştigat dacă
activitatea de predare este orientată către nevoile lor speciale. Dar este destul de greu ca
profesorul să asigure sprijin individual pentru aceşti copii.
Iată câteva metode de lucru cu elevii cu nevoi speciale:
a) În timp ce clasa lucrează la o activitate, profesorul poate îndruma unul sau doi copii,
reluând cu aceştia principalele puncte ale lecţiei sau ajutându-i să înceapă să rezolve singuri
sarcina legată de subiectul lecţiei respective.
b) Poate organiza copiii pe grupe, pe nivele de abilitate sau poate trece de la un grup la altul,
pentru a oferi asistenţă adecvată necesităţilor celor din fiecare grup.
Profesorul poate împărţi clasa în trei grupe în funcţie de abilităţi şi fiecare grupă va primi fişe
de lucru diferite. Fişa pentru elevii cu dizabilităţi psihice trebuie să cuprindă exerciţii mai
uşoare.
În cazul elevilor cu cerinţe speciale profesorul poate da sarcini de lucru adaptate şi
adecvate la cerinţele pe care le au şi ei trebuie lăsaţi să o rezolve în ritmul lor, în timp ce
activitatea poate continua cu restul clasei.Dar această modalitate trebuie folosită cu echilibru,
deoarece adeseori gruparea după abilităţi poate să dea naştere la «etichetare», iar copiii vor
învăţa foarte repede să se identifice cu grupul de «învingători» sau de «învinşi». Profesorul
poate alcătui însă şi grupuri mixte, astfel încât fiecare copil, prin ceea ce are de făcut să
contribuie la sarcina grupului. Dacă în clasă sunt copii care au tendinţa de a se mişca prin
clasă, cea mai bună strategie, pe lângă aceea de a-i muta lângă perete sau lângă alţi copii,
pentru a nu putea ieşi foarte uşor, este aceea de a-i da copilului sarcini pe care să le rezolve şi
pe care să le înţeleagă. Spre exemplu ar putea să împartă fişe de lucru celorlalţi copii, să se
ocupe de ordinea din clasă.
Copilului cu cerinţe speciale i se poate oferi şansa de a lucra împreună cu un alt coleg
mai capabil, care, după ce şi-a terminat sarcina pe care a avut-o el de rezolvat, îl poate ajuta
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să-şi organizeze munca. Astfel, ambii elevi sunt angajaţi în acest fel, iar acest mod de lucru
este cunoscut sub denumirea de «învăţarea elev-elev».
Trebuie Implicaţi adulții și/sau a frații lor, care pot fi adevărate resurse. Uneori copii
colaborează mai bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și Implicarea fraților ajută, cu
atât mai mult cu câtaceștia vor ști să adapteze mai ușor nivelul explicațiilor funcție de vârsta
și specificul fratelui cu CES.
Este important să învăţăm să lucrăm cu aceşti copii, deoarece au multe talente ascunse,
mult potenţial şi au multe de oferit.
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ACTIVITĂȚI DIDACTICE CU COPIII CU NEVOI SPECIALE
Prof. Deaconescu Mihaela-Maria, Prof. Donose Sorin
Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, jud. Galaţi
„Şcolile trebuie să primească toţi copiii, fără nicio deosebire privind condiţiile lor
fizice, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu
dizabilităţi sau talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate
sau nomade, copii aparţinând minorităţilor lingvistice şi etnice.”
Incluziunea socială se referă la respectarea statutului și drepturilor tuturor oamenilor
dintr-o societate, care trebuie să aibă oportunitatea de a participa în mod relevant la viața
acesteia și de a se bucura de un tratament egal cu ceilalți.
Pentru a preveni și combate excluziunea socială, strategia își propune transformarea
egalității de șanse într-o realitate pentru cetățenii români pe tot parcursul vieții acestora.
Rezultatul acțiunii oricărui individ este determinat de două tipuri de factori: circumstanțele și
efortul. Circumstanțele reprezintă toate condițiile externe asupra cărora o persoană nu deține
controlul, în timp ce efortul include toți factorii aflați sub controlul persoanei și în sfera sa de
răspundere. Orice inegalități care derivă din efortul depus sunt acceptabile din punct de
vedere etic, în timp ce inegalitățile cauzate de circumstanțe nu sunt acceptabile și trebuie
eradicate. Asigurarea faptului că toate persoanele au șanse egale de a-și dezvolta potențialul
pe întreaga durată a vieții este esențială, atât din punct de vedere moral, cât și economic.
Prioritatea pentru factorii de decizie din domeniul educației este de a asigura șanse egale
pentru toți copiii din România și promovarea la nivelul sistemului educațional a unei abordări
inclusive și echitabile, în vederea realizării participării universal conformă cu cerințele
standardelor naționale în domeniu.
Lucrul cu diversitatea cultural și promovarea egalității de șanse reprezintă aşadar
esențialul. Egalitatea de șanse înseamnă a trata oamenii în mod correct și fără prejudecăți, dar
și a crea condiții care să încurajeze, să aprecieze diversitatea și să promoveze demnitatea în
mediul de lucru și în societate. Mai mult, egalitatea presupune corectarea dezechilibrelor din
trecut și certitudinea că relaţiile cu ceilalți decurg într-un mod constructiv, susținând
incluziunea și evitând discriminările nejustificate. Diversitatea presupune crearea unui mediu
primitor și a unor practici de care să beneficieze atât societatea, cât și comunitatea. Se ia în
calcul faptul că oamenii diferă unii de ceilalți în foarte multe moduri. Înţelegerea, aprecierea
și gestionarea acestor diferențe pot avea ca rezultat o mai mare participare care poate influența
succesul la nivel individual, de echipă și organizațional. Intervenţia timpurie se realizează prin
munca în echipă, ţinând seama de cerinţele educative speciale ale fiecărui copil, în raport cu
vârsta, etiologia deficienţei, gravitatea, dinamica şi complexitatea acesteia. Compoziţia
echipei poate fi stabilă sau poate varia în acord cu caracteristicile unice ale fiecărui copil.
Felul în care ne purtăm cu aceste persoane ne definește ca societate. Fiecare copil
trebuie tratat ca parte din societate, dincolo de și fără să conteze deficienţa sa sau dificultăţile
pe care le întâmpină în învăţare.Toţi elevii au nevoie să experimenteze succesul pentru a putea
învăţa în mod activ. Metodele de predare trebuie să se adreseze direct dificultăţilor elevilor,
dar şi să le permit acestora să facă progrese, pe care să le poată observa şi de care să fie
mândri.
O sarcină îndeplinită cu success încurajează şi motivează elevul să continue şi să
încerce să rezolve o alta. Învăţătorul va fi permanent preocupat de cunoașterea copiilor, a
particularităților lor și a diferențelor dintre ei, de individualizarea învățării, de folosirea
strategiilor flexibile și deschise, amenajarea corespunzătoare a mediului educațional
(ambientului) în așa fel încât el să devină factor de intervenție în învățare și remedierea
problemelor de învățare, de valorizarea relațiilor sociale de la nivelul clasei și al școlii în
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favoarea procesului de învățare și promovarea învățării prin cooperare și a parteneriatului
educațional.
Principala cerință față de învățare este individualizarea metodelor folosite pentru
copiii cu dificultăți de învățare. În esenţa lor, strategiile educaţiei integrate sunt: strategii de
microgrup; activ-participative; cooperative; colaborative; parteneriale; implicante;
organizative; socializante.
Aplicarea strategiilor didactice în cazul elevei D.S.
Eleva suferă de astm bronşic şi are dificultate de învăţare (dislalie severă, disgrafie,
discalculie). Ca şi în cazul multor copii, dificultăţile de învăţare au devenit evidente în
momentul în care aceasta a ajuns la şcoală şi a eşuat în achiziţionarea unor conţinuturi
academice. Aceste dificultăţi desemnează un comportament inadecvat, ineficient, inoperant,
cu randament scăzut. Eleva prezenta în clasa I întârzieri semnificative faţă de nivelul obişnuit
al achiziţiilor şcolare, în raport cu programa şi cu cadrul de referinţă constituit de majoritatea
colegilor.
În urma testării de către psihologul şcolar a fost stability un IQ de 80 unităţi.
Am observant în urma testărilor iniţiale şi a lucrului efectiv din timpul activităţilor şcolare că
avea mari dificultăţi în pronunţie(pronunţă greu consoanele făcând confuzie ţ, j, s, z –
pronunţă ş, iar grupurile de litere ce, ci, ge, gi sunt pronunţate doar şe, şi. Comunicarea cu
colegii, cu cadrele didactice era destul de precară, era o fire retrasă la activităţi, dar foarte
expansivă în pauze, preferând compania băieţilor şi jocurile acestora. Manifesta o discrepanţă
semnificativă între vorbit şi scris.
Se confrunta cu problem persistente de ortografie, chiar şi pentru cuvinte „uşoare“ sau
comune, avea un scris dezordonat, făcea multe confuzii între litere şi silabe, din cauza
pronunţiei defectuoase. Făcea deseori confuzii între stânga şi dreapta, se orienta greu în
pagină şi în caiet (scria unde se deschidea caietul), avea mari probleme la transcriere şi nu
scria deloc după dictare (totul era o înşiruire de litere pe tot rândul).
Nu reuşeasă se exprime în propoziţii, nu era conştientă de greşelile proprii,
propoziţiile scrise erau lipsite de punctuaţie sau cu punctuaţie incorectă. Citirea era foarte
greoaie, câmpul vizual era de o literă, nu silabisea şi nu lega silabele în cuvinte. La
matematică făcea frecvent greşeli de numărare, de înţelegere a conceptului de număr, de
cantitate, de mulţime, nu putea să verbalizeze etapele de lucru ale unui exerciţiu sau ale unei
probleme simple cu o operaţie.
Din cauza dificultăţilor întâmpinate la aproape toate disciplinele, a avut greutăţi de
acomodare, de relaţionare cu colegii, aceştia privind-o cu un soi de neîncredere, de lipsă de
interes şi respect.
Cum am acţionat?
Strategiile didactice s-au centrat pe adaptarea metodelor de lucru la particularităţile
individuale ale subiectului, folosindu-se modele concret-intuitive care să faciliteze înţelegerea
conţinuturilor parcurse şi realizându-se o antrenare şi o motivare a subiectului pentru
activitatea de învăţare prin utilizare afişelor de lucru cu exerciţii – joc şi a jocurilor didactice.
Întregul colectiv a fost antrenat în oferirea de sprijin, îndrumarea elevei, includerea şi
valorizarea ei în orice activitate de grup sau în pereche. Permanent i s-au oferit materiale de
lucru(jetoane, numărători, beţişoare) pentru activităţile de numărat sau pentru efectuarea de
calcule simple, i s-a propus să le „explice“ colegilor etape simple de lucru, să corecteze fişe
ale acestora, să interpreteze diverse roluri de observare, de analiză a activităţii la centru.
Odată ce eleva a căpătat încredere în capacităţile sale, în ajutorul colegilor şi al
învăţătoarelor, am reuşit să adaptăm secvenţial metode şi tehnici de lucru conform nevoilor
acesteia. Copiii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de organizarea învăţării în funcţie de
cerinţele lor educative. Intervenţia educaţională constă în dezvoltarea unui program de
intervenţie individualizat. Intervenţia educaţională constă în dezvoltarea unui program de
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intervenţie individualizat care să includă: specificarea performanţelor academic prezente ale
elevului; specificarea unui scop de scurtă durată, incluzând criterii de evaluare; specificarea
metodelor educaţionale şi administrative care vor fi aplicate în vedera atingerii scopului.
Educaţia copiilor reclamă o preocupare deosebită din partea tuturor factorilor implicaţi
în această misiune fundamentală. Alături de copiii din şcolile de masă, cresc şi se dezvoltă şi
o altă categorie de copii şi anume, cei cu cerinţe sau nevoi speciale (CES). Fiecare copil
prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi
o abordare personalizate. Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe de bază în creştere şi
dezvoltare ca toţi copiii: nevoia de afectivitate şi securitate, de apreciere şi întărire pozitivă, de
încredere în sine, de responsabilitate şi independenţă. Incluziunea lor, integrarea social și
educarea acestora necesită solidaritate între instituții și oameni, compasiune, respectful
acordat necondiționat persoanei umane și nediscriminare.
BIBLIOGRAFIE
1. Declarația de la Salamanca asupra educației cerințelor speciale adoptată la conferința
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2. T. M. Pădurean, Problema solidarității, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, 2013;
3. A. Roșan, (coord.), Psihopedagogiespecială. Modele de evaluare și intervenție, Ed.
Polirom, Iași, 2015

154

Repere CES nr. 4

Martie 2021

EDUCAȚIA SPECIALĂ ÎN CONTEXTUL ACTUAL DE ÎNVĂȚARE
Prof. Dicu Elena-Liana
Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga’’ Pitești, jud. Argeș
Sistemul de ȋnvăţământ românesc având ca principal scop egalitatea de șanse a
fiecărui copil la educație, s-a aliniat tendinţelor și cerinţelor internaţionale susţinând
integrarea și incluziunea școlară a copiilor cu cerințe speciale, mai exact includerea lor ȋn
școlile de masă la activităţile formale și/sau non-formale, adapatarea curriculumului, iar
resursele umane și materiale existente la nivelul instituţiei școlare sunt valorificate și
ȋmbunătăţite pentru a răspunde nevoilor de formare ale acestor copii.
În categoria copiilor cu nevoi speciale se încadrează copiii supradotați și/sau talentați,
copiii cu handicap senzorial, fizic sau mental, copiii cu handicap geografic, cultural, social
sau economic, copiii de imigranți sau emigranți, alte categorii ce au nevoie să beneficieze de
programe specializate de educație care să suplimenteze sau să înlocuiască educația de bază.
Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe
care o are aplicarea metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea
motivaţiei pentru ȋnvăţare, crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale,
facilitarea ȋnvăţării ȋn ritm propriu, ȋncurajarea cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor
sarcini, ceea ce conduce la cunoaștere și acceptare reciprocă, respectarea altor opinii,
ȋnţelegerea realităţii.
Provocările învățământului online în cazul elevilor cu CES
Actuala criză a coronavirusului (COVID-19) are un impact profund, nu numai asupra
sănătății oamenilor, ci și asupra modului în care aceștia învață, muncesc și trăiesc. Printre cele
mai importante provocări create de COVID-19 se numără modul de înlocuire a unui sistem de
educație construit în jurul școlilor fizice. Închiderea școlii va avea un impact foarte real asupra
tuturor elevilor, dar mai ales asupra celor mai vulnerabili, cei cu nevoi speciale de educație
care vor avea de suferit prin lipsa de oportunități de învățare fizică, sprijin social și emoțional
disponibil în școli.
Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre cei peste 91%
dintre elevii lumii care au fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, întreruperea
obiceiurilor educaționale și obligația de a trece la medii de învățare la distanță, presupune
provocări suplimentare din punct de vedere al accesului la educație, dar și cel al incluziunii.
Platformele educaționale – oportunități și limitări în utilizarea acestora în activitățile cu
elevii cu CES
Ei se bazează, adesea, mai mult decât ceilalți copii pe diverse tehnologii pentru
educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția lor către educația online. Dar nevoile lor
specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente folosite în prezent:
• copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe canale
video
• copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin platforme
virtuale, dacă formatul nu este accesibil
• elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți când
vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le captează
suficient atenția
• pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale, pentru
diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare
• copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă singuri
materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine în învățare
155

Repere CES nr. 4

Martie 2021

• copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația actuală, la
fel cum e nevoie să fie explicat și copiilor cu anxietate de ce trebuie să-și schimbe programul
și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea pandemiei.
Învățarea online este o provocare, deoarece studenții cu CES ar putea să nu poată
profita la maximum de modalitățile de instruire în această situație specifică. De exemplu,
elevii cu tulburare de deficit de atenție / hiperactivitate (ADHD) pot găsi o provocare să
rămână concentrați pe temele lor sau să urmărească o lecție preînregistrată care nu le
stimulează suficient atenția.
Menținerea interesului elevilor cu CES în învățarea online – exemple de bune practici
Elevii cu CES se bazează, în general, pe TIC sau pe tehnologia de asistență mai mult
decât colegii lor, ceea ce ar putea constitui un atu important pentru tranziția lor la practicile de
învățare la distanță. A fi într-un spațiu restrâns pentru o lungă perioadă de timp poate duce la
un plus de stres și conflicte în casă, iar riscul și teama de îmbolnăvire pot intensifica stresul și
anxietatea. Pentru persoanele care suferă deja de o tulburare mintală, această criză le poate
amplifica simptomele sau le poate agrava semnificativ bunăstarea.
Instituțiile naționale și internaționale își mobilizează cunoștințele și expertiza pentru a
sprijini părinții, explicând situația copiilor lor. Această problemă nu este exclusivă copiilor cu
afecțiuni mentale preexistente, deoarece simptomele de anxietate pot fi resimțite de toți copiii
în timpul acestei crize. Pentru a sprijini în continuare elevii să mențină o bună sănătate
mintală, diferite țări au creat servicii de consiliere telefonică sau online pentru tineri.
În Statele Unite, un grup de profesori au lansat o linie telefonică gratuită de asistență
pentru temele pentru elevii nevăzători sau cu deficiențe de vedere, pentru a-i ajuta să
navigheze pe site-uri web accesibile cu software-ul de citire a ecranului sau pentru a-i instrui
în citirea și scrierea în Braille. În afara sălilor de clasă, elevilor cu CES le-ar putea lipsi
serviciile suplimentare pe care le primesc adesea în școală, cum ar fi sprijin suplimentar, timp
de învățare individual și sprijin psihologic.
Prin urmare, în majoritatea țărilor, asistenții didactici și profesorii oferă asistență
individuală online sau oferă elevilor lor materiale adaptate pentru a compensa astfel de
pierderi. Fără măsuri de sprijin care să permită urmărirea muncii la cursuri sau participarea la
activități zilnice, acești elevi pot experimenta o pierdere a sentimentului de apartenență și a
valorii de sine, care sunt componente fundamentale ale includerii în educație.
Aceste eforturi ale societății, a tuturor factorilor de răspundere, pot contribui la
atenuarea impactului pe termen scurt al acestei crize asupra elevilor cu nevoi speciale de
educație și vor fi necesare în continuare intervenții mai structurate și coordonate după aceea.
O abordare responsabilă a educației incluzive, care implică școli, profesori, consilieri, familii
și părțile interesate relevante va fi fundamentală pentru a depăși pierderile suferite de toți
elevii, dar în special de cei mai vulnerabili, inclusiv elevii cu CES.
BIBLIOGRAFIE
1. VERZA, E. , PĂUN, E. „Educaţia integrată a copiilor cu handicap”, Unicef, 1998
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INTERVENȚIA LOGOPEDICĂ- ESENȚIALĂ ÎN EDUCAȚIA COPILULUI CU CES
Prof. Dinica Elena Ramona,
Școala Gimnazială Colonie Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea
Intervenția logopedică este un proces complex ce implică, pe lângă o muncă în echipă
(logoped – copil – profesor) și colaborarea cu familia copilului sub îndrumarea logopedului,
părintele poate deveni partener în terapia logopedică, continuând exercițiile recomandate și
acasă, în mediul familiar al copilului.
Părinții joacă un rol important în terapia logopedică, în primul rând pentru că sunt
conștienți de nevoile copilului, sesizând că există o tulburare, o problemă în exprimarea
verbală sau scrisă a copilului, care îi afectează și îi transformă întreaga personalitate prin
frustrările determinate de dificultățile întâmpinate în comunicarea cu ceilalți, precum și de
faptul că acesta are nevoie de sprijinul specializat al unui specialist logoped.
Specificul primei ședințe de intervenții logopedice, începe cu evaluarea stării actuale a
copilului și sfârșește cu întocmirea Planului de intervenție personalizată, special pentru fiecare
copil; părinții trebuie să cunoască și efectele televizorului asupra dezvoltării vorbirii copiilor,
fiind conștientizați de necesitatea selecției emisiunilor care pot fi vizionate la diferite vârste.
Sunt recomandate și o serie de instrumente de evaluare a aptitudinilor de școlaritate
ale copilului care pot fi folosite și de către părinți; de asemenea, se recomandă (utilizarea în
terapia logopedică nu numai a exercițiilor specifice pentru fiecare tip de tulburare a
limbajului, ci și a jocurilor pentru dezvoltarea capacităţilor deficitare, pentru dezvoltarea
vorbirii, pentru îmbogățirea vocabularului, pentru învingerea fobiei față de comunicare,
pentru optimizarea integrării socio-școlare. Un rol important, prin efectele lor ludice, ȋl au și
poeziile specifice pentru corectarea fiecărui sunet.
O serie de factori contribuie la eficiența terapiei logopedice, dintre aceștia, colaborarea
părintelui cu logopedul prin discuții despre obiectivele proiectate/realizate, despre exercițiile,
jocurile, poeziile, metodele care au efecte pozitive în activitatea de corectare logopedică și
care pot fi repetate acasă de către copil cu ajutorul părinților, fiind unul dintre cei mai
importanți factori, alături de suportul emoțional pe care ei ȋl acordă copilului.
Deși specifică, intervenția logopedică de corectare a tulburărilor de limbaj nu este
o activitate închisă, izolată; ea se realizează într-o strânsă interdependență cu activitatea
instructive educativă generală a copilului, cu ceea ce devine general și particular pentru
fiecare caz în parte.
Activităţi individuale, activităţi cu gupuri mici sau activităţi colective pentru
corectarea, fixarea şi consolidarea sunetelor
Exerciţiile de reproducere corectă a unor onomatopee le-am inclus în povestiri, versuri
şi ghicitori, tablouri ilustrate cu aspecte din mediul înconjurător.
Astfel, am prezentat „un colţişor de pădure” în care copiii puteau vedea în prim plan
„o fetiţă cu un căţel, după care venea o pisică, în văzduh zbura o albină care încerca să se lase
deasupra unui urs”.
După ce am intuit personajele, locul unde se petrece acţiunea, am trecut la prezentarea
unei poezii simple în care este vorba despre o astfel de situaţie.
„Pe sub arbori în pădure
Cresc ciuperci şi găseşti mure.
Dar dintre vieţuitoare,
Întâlnim vreuna oare?
Cine face „ham”, dar „mor”?
Cine bâzâie uşor?
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În timp ce copiii urmăresc imaginea textului, rog pe unul dintre ei care vrea să recite
textul cu ajutorul meu, apoi repetăm cu încă un copil, apoi cu fetiţele sau băieţeii, apoi cu toţi,
apoi căte un copil pe fiecare două rânduri, etc
După asimilarea textului le-am pus copiilor întrebări:”-Cine face ham?”, „-Cine s-a
luat după căţel?”
Cu ajutorul meu, am trecut la descrierea cu propriile cuvinte a imaginii tabloului
(planşei)”Căţelul este supărat şi mârâie. „-(„MÂRRR”-toţi copiii) „Pisica a plecat acasă şi s-a
aşezat pe fotoliu torcând liniştită.”-(„SFÂÂRRR”-toţi copiii).
La final de activitate le cer copiilor să creeze şi ei mici povestiri care să cuprindă
onomatopee:
- oprim calul, -pr, pr, prrr
- copilul tremură,-br, br, brrr
- păsărica zboară,-zvrr, zvrr
- cărăie o cioară,- cra, cra
- creanga se rupe,-trosc, trosc
- cade un cuib din copac,-poc, poc
- un melc se târâie- pâş, pâş
- frunzele foşnesc,-fâş, fâş
- zboară un elicopter,-brrr, brrr
- curge un pârâiaş, fşşş, fşşş
Încheierea activităţii am realizat-o prin aprecieri asupra modului cum au cooperat, prin
recompense (mici insigne cu steluţa, zmeu) şi prin cântecul „Prima zăpadă”.
,,Prima zăpada,
Cade pe stradă,
Şi aşterne alb covor,
De bucurie şi veselie
Căntă copiii-n cor:
Refren: la, la, la, la, la, la
E fulgul meu de nea
la, la, la, la, la, la
La o căsuţă,o bunicuţă,
Îmbrăca pe nepoţel.
Să iasă-n stradă şi prin zăpadă
Să ne jucăm cu el.
Lui Azorică nu-i ieste frică
Să păşească pe covor.
Dar din greşeală cade grămadă
Şi râd copiii-n cor!”
BIBLIOGRAFIE
1. Verza, E. (2003), Tratat de logopedie, Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti, vol. I
2. Verza, E. (1977), Dislalia şi terapia ei, E.D.P., Bucureşti
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MENȚINEREA INTERESULUI ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINEEXEMPLE DE BUNE PRACTICI
Înv. Doagă Tudorița
Școala Gimnazială Nr.3, Slobozia, Jud. Ialomița
Suntem uneori atât de prinși de activitățile cotidiene, de grija clipei prezente și a zilei
de mâine, încat uităm adesea să mai privim și la copilul din noi. Uităm de puritatea si de
aripile copilăriei ce ne purtau pe cele mai înalte și strălucitoare creste ale visării, unde eram
prinți și prințese, locuiam în palate și ne jucam cu stelele și luna. Eram zei și cream lumea sub
forma pe care ne-o doream. Eram copii...
Azi ne îndreptăm atenția spre copiii noștri și-am vrea să ne regăsim în ei .Să găsim
aceleași idealuri, aceleași speranțe ce ne călăuzeau și nouă pașii la vârsta inocenței.Însa
această regăsire devine, de cele mai multe ori, dificilă atunci când este vorba de un copil cu
cerințe educative speciale. Și în locul așteptărilor noastre, ni se pare că ne trezim abandonați
pe o corabie fără cârmă, în mijlocul unei mări agitate. Suntem înconjurați de valuri ce ne
amenință să ne zdrobească. Nu putem controla furtuna și zadarnică ar fi orice încercare a
noastră de a opri valurile.
Însă realitatea de a avea un copil cu cerințe educative speciale implică stârnirea unui
șir de întrebări inevitabile. Întrebări care încep, de cele mai multe ori, cu același nemilos "de
ce?". Întrebări care ne macină sufletele și ne poartă prin deznădejde și credința în minuni, prin
dorința neînfricată de-a lupta și renunțare, prin vina și tendința de a blestema soarta, pe
ceilalți, pe Dumnezeu. Și suntem aruncați dintr-o extremă într-alta, simțindu-ne neputincioși.
Nu putem opri valurile deoarece copiii cu cerințe educative speciale sunt o realitate
permanentă. Sunt copii care pot avea șansă...la șansă, doar dacă noi, cadrele didactice suntem
dispuse să le-o acordăm. Nu spun că nu e greu, ci doar că nu este imposibil. Poate fi dificil,
dar poate fi și frumos. Poate fi obositor, dar ne poate aduce și fiori de bucurie.
Copiii cu cerințe educaţionale speciale au nevoie poate mai mult decât ceilalţi elevi de
susţinerea grupului social. Pentru că au stima de sine scăzută, aceşti copii au nevoie de
încurajare şi apreciere. Din păcate, au probleme cu ritmul de învăţare şi cu puterea de
concentrare. Au rămas în urma colegilor lor şi de aceea nu au încredere în forţele proprii şi
nici nu pricep bine cunoştinţele noi.Trebuie să ne străduim să le descoperim aptitudinile şi să
le valorificăm pentru ca să îi ajutăm să se facă utili şi apreciaţi. Astfel, vom reuşi să le creăm
motivaţie pentru învăţare şi să îi sprijinim în procesul de recuperare şcolară şi de adaptare
socială.
Poate, cele mai eficiente căi de integrare și menținerea interesului pentru învățare a
copiilor cu C.E.S. sunt activităţile extracurriculare. De la serbări şcolare, vizionări de
spectacole, vizite, drumeţii, excursii şi organizare sau participare la expoziţii la concursuri
şcolare, cercuri pe obiecte sau excursii de studii, toate activităţile extracurriculare favorizează
interacţiunea grupului de elevi, creează premisele unor bune raporturi cu comunitatea, cu
părinţii şi cu organizaţiile nonguvernamentale. Ele sunt componente educaţionale valoroase şi
eficiente dacă se asigură conţinuturi şi forme de desfăşurare care să producă atractivitate,
plăcere şi satisfacţie. Însă, în situația actuală, toate aceste activități, nu le putem desfășura, și,
ca de fiecare dată, noi, cadrele didactice, trebuie să ne reinventăm.
Un prim avantaj l-a constituit faptul că am avut sprijin din partea părinților, pentru
accesarea platformei Google Meet, dar și faptul că elevii, chiar dacă au dificultăți în învățare,
sunt familiarizați cel puțin cu utilizarea internetului și a mediilor de socializare, pot fi, în
principiu, convinși să le utilizeze și în activitatea școlară.
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Un aspect deosebit de important îl reprezintă și avantajele pe care TIC-ul le are în
sprijinul educațional al acestor elevi, fie că vorbim despre cei cu dificultăți de învățare, fie
despre cei cu tulburări de comportament sau cu diferite dizabilități.
De exemplu, având la clasă un elev cu grave deficiențe vizuale, de un real folos a fost
faptul că am putut realiza cu ușurință documente de lucru cu caracterele și dimensiunile care
să-i asigure o bună receptare. Anul trecut am avut la clasă un copil cu autism, care nu avea
capacitatea de a relaţiona eficient cu cei din jur datorită anumitor tulburări de persoalitate pe
care le avea, dar, ori de câte ori, utilizam mijloacele TIC, în special la orele de muzică şi
mişcare, reuşea să se cupleze cu noi şi să se implice în activitatea pe care o desfăşuram în
momentul respectiv. De asemenea, în cazul clasei eterogene pe care o am în acest an școlar,
TIC-ul mi-a oferit posibilitatea realizării mult mai facile a unor documente de lucru adaptate
nevoilor și ritmurilor diferite ale elevilor.
Pentru captarea atenției, în cadrul orelor de comunicare în limba română, folosesc de
fiecare dată o poveste video și audio, prin partajarea ecranului, iar la finalul vizionării sunt
atrenați și elevii cucerințe educaționale speciale,în discuțiile pe baza celor vizionate, dar și în
rezolvarea unor sarcini de lucru sau colorarea personajului care l-a impresionat cel mai mult,
fișe pe care le încarc pe platformă în avans.
În cadrul orelor de matematică și explorarea mediului creez sarcini de lucru sub forma
unor jocuri didactice, cu grade diferite de dificultate, astfel încât și acei elevi care întâmpină
dificultăți în învățare să le poată rezolva. De exemplu tabla jamboard este de un real folos,
deoarece se pot conecta și rezolva sarcinile de lucru atribuite nivelului lor de înțelegere, fără
a-i deranja pe ceilalți elevi care lucrează într-un ritm mai rapid și cu diferite sarcini de lucru.
Cunoscând necazul fiecăruia, învăţătorul poate aborda pe fiecare elev în aşa fel încât
să-l ajute să treacă peste problema sa, să se împace cu situaţia, să o accepte, să aibă înţelegere
chiar pentru problemele din familie. Astfel, elevul va fi ajutat să se integreze cu succes în
activitatea şcolară şi să obţină rezultate bune la învăţătură.
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Dobrescu Gabriela
Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Peștișani, jud. Gorj
Învățământul la distanță, fiind o etapă nouă și specifică în organizarea procesului
educațional, deși a provocat uneori tensiune și frustrare, în mare parte a devenit o alternativă
importantă de reformare a întregului system educațional tradițional. Dincolo de acumularea de
cunoștințe și dezvoltarea competențelor, s-a demonstrate că școala ar trebui să fie pregătită să
se adapteze la diverse contexte ale realității, să trezească emoții și atitudini, să clădească
caractere, într-un context valoric.
În cadrul organizării procesului de învățare de la distanță, este necesară reorganizare
demersurile de predare-învățare-evaluare, accent punându-se pe noi paradigme ale educației,
care includ nu doar însușirea de cunoștințe, ci în primul rând sistematizarea conținuturilor,
utilizarea unor instrumente adecvate, practicarea unor tehnologii bazate pe joc, cercetare și
creativitate, managementul eficient al timpului și al resurselor, alternarea activităților frontale
cu cele individuale, valorizarea învățământului personalizat, etc
Se știe că demersul didactic nu are succes decât dacă toţi factorii se implică în mod
egal şi constant în educaţia copilului cu CES și nu numai. Elevii ştiu ce vor în cadrul şcolii, ce
metode îi atrag în demersul didactic, profesorii ştiu ce metode le plac elevilor şi le aplică la
clasă, elevii conştientizează ce probleme au în familie şi faptul că sunt grave, îi afectează la
şcoală.
Cum putem lucra online cu un elev cu CES?
În învățământul online, foarte importante sunt abilitățile de adaptare la nou,
manifestând creativitate și originalitate.
Nu mai puțin important este și faptul că actorii educaționali trebuie să demonstreze
originalitate, să fie mai optimiști și mai înțelegători, să demonstreze toleranță, iar în anumite
situații să acorde ajutor reciproc. S-a reconfirmat faptul că munca în echipă este foarte
eficientă în formarea caracterului, iar recunoștința și generozitatea deschide noi punți de
comunicare, învățare și dezvoltare.
Comunicarea cu elevii a avut loc pe email și telefon, grupurile de Messenger și chaturi, create încă cu mult timp înainte de criză. Treptat au fost învățate un șir de instrumente de
învățare de la distanță, printre care cele mai folosite au fost: platformele online Zoom, Meet,
Google Classroom, Moodle; Messenger/Viber/WatsUp; YouTube; video înregistrat; Skype;
Email; Blog; Facebook live; WhatsApp; Google Forum, ASQ, Manuale digitale interactive
etc. Toți elevii, dar mai ales cei cu CES, au reacționat pozitiv la folosirea unor jocuri create pe
platform Wordwal, a testelor interactive, în unele secvențe ale lecției online. De asemenea,
vizionarea filmulețelor pe YouTube, a fost o activitate plăcută, care genera discuții
constructive.
O metodă eficientă folosită la clasă, dar și în cadrul învățării de la distanță este cea a
investigației, care încurajează elevii să găsească singuri soluții la problemele identificate și îi
antrenează să gândească liber, critic și constructiv. Folosind creative această metodă, elevii nu
sunt tratați drept simpli receptori de informație de la profesorsau din manuale, ci singuri ajung
la soluții, testează ipoteze și apoi le verifică. Așa cum învățarea în baza metodei investigației
durează de regulă mai mult timp, tocmai instrumentele digitale pot fi utilizate pentru a
transmite elevilor din timp informații, subiecte și detalii organizatorice. Aceasta va contribui
substanțial și la consolidarea autonomiei învățării, dezvoltarea abilităților de muncă
independentă, promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine.
161

Repere CES nr. 4

Martie 2021

Sarcinile de lungă și de scurtă durată, propuse elevului pentru rezolvare independentă,
întotdeauna vor purta un character deschis, bazate pe soluții multiple. Din multitudinea de
sarcini propuse pentru rezolvare independentă, copilul le va selecta doar pe acelea care sunt
mai aproape de interesul și inteligența sa. Fiecare copil va avea posibilitatea să resolve fiecare
sarcină prin metoda sa, iar cadrele didactice vor aprecia nu atât răspunsul așteptat, ci cu
precădere, va fi încurajat răspunsul inovativ al subiectului, identificarea propriei căi de
rezolvare a sarcinii de către fiecare copil. Progresul fiecărui elev va fi comparat cu cel
propriu, nu cu al altor colegi.
Importante sunt metodele alternative de evaluare, de exemplu jurnalele de grup și
agendele reflexive ale elevului, precum și un șir de ghiduri metodologice, fișe de control, fișe
de autoevaluare și alte materiale elaborate de însăși elevii. Fiecare copil va fi învățat conform
ritmului său, nu va fi forțat de anumite împrejurări, iar locul notelor și aprecierilor subiective
va fi înlocuit cu evaluarea prin descriptori și calificative, prin care va fi posibil de măsurat și
apreciat nivelul de atitudini și valori, formate pe parcursul unui anumit timp de învățare
personalizată. Astfel, fiecare copil va fi ajutat să-și atingă potențialul maxim, printr-un
conținut individualizat și strategii personalizate, promovate atât prin contactul direct între
cadru didactic șielev, dar și digital în unele situații impuse de anumite circumstanțe.
Învățarea de la distanță a demonstrat că este necesară organizarea unor activități
speciale și cu părinții (o resursă valoroasă printer actorii educaționali, care pot atrage și
inspira copiii lor în diferite activități), atât în ceea ce privește pedagogizarea lor, cât și în
utilizarea instrumentelor digitale. Primul pas ar trebui să fie comunicarea mai insistentă a
cadrelor didactice cu părinții, care trebuiesă fie informați la timp în legătură cu modalitățile de
predare online și obiectivele de învățare de la distanță în perioada de criză.
Cadrele didactice care au fost implicate în școala de la distanță au simțit o nouă
provocare – cea de a lua în vedere faptul că părintele se află în spatele copiiilor și au avut
posibilitatea să cunoască direct modalitatea de organizare a învățării. De aceea sunt necesare
sesiuni de formare și cu părinții pentru a înțelege și a se implica mai active în acordarea
unuisuport educațional copilului și să intervină în anumite situații.
În perioada de organizare a învățării de la distanță, rolul părinților a devenit unul mai
complex, de la cel de protecție a copilului și griji materiale, la cele spirituale: de ghidare,
monitorizare, uneori de provocator intellectual și de diversificator de experiențe. Un rol
important al părintelui în această perioadă a devenit asigurarea cu spațiu de lucru bine
delimitat pentru copil/copii, care psihologic ajută elevul să ia în serios lucrul și să fie mai
responsabil. Pentru ca procesul de învățare de la distanță să funcționeze mai bine, părinții au
fost implicați de către cadrele didactice în anumite secvențe din timpul lecțiilor online, astfel
îmbunătățind relația cu familia. Părinții și-au dat seama că rolul lor de bază este de a acorda
un support emoțional și financiar sau chiar educațional, dacă au pregătirea necesară.
Învățarea de la distanță a adus o contribuție esențială pentru o schimbare de calitate a
sistemului educational. În cadrul învățării de la distanță s-a pus accent pe dezvoltarea
competențelor elevilor mai apropiate de viață și interesele lor, precum și formarea unor valori
și atitudini față de ceea ce se întâmplă în societate și cu persoana însăși. Școala de la distanță a
contribuit ca toți actorii educaționali să înțeleagă mai bine ce înseamnă cu adevărat învățarea
autentică, fiind mai presus de curriculumul scris, programe și teste, de note, de controale
frontale sau reguli rigide. Educația ar trebui să fie bazată pe caracteristicile și nevoile cele mai
apropiate elevilor: curiozitate, autonomie, satisfacția de a fi parte dintr-un grup, de a contribui
la factorul de schimbare, de a fi apreciat.
BIBLIOGRAFIE
1. http://www.ccdcs.ro/uploads/1/0/8/2/10821265/complet.pdf
2. https://asociatiapro.ro/cum-difera-invatarea-online-de-invatarea-fata-in-fata/
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MODALITĂȚI ȘI INSTRUMENTE DIGITALE SPECIFICE DE INTEGRARE A
CONȚINUTURILOR ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ
Prof. înv. primar Doncea Ramona-Nicoleta
Școala Gimnazială nr. 280, București, sector 5
În contextual dezvoltării rapide a tehnologiei informației și a caracteristicilor pieței
muncii, alfabetizarea digitală este recunoscută, la nivelul Uniunii Europene, ca importantă
parte a alfabetizării funcționale. Stăpânirea tehnologiei digitale este extrem de esențială, atât
pentru viața personală, cât și pentru cea profesională.
Educația este un drept fundamental, iar accesul și calitatea acestuia trebuie garantate,
indiferent de modul în care are loc: fizic, digital, ori mixt. Dreptul la educație incluzivă și de
calitate și la calificări în Life Long Learning (LLL), care respectă GDPR, măsurile etice și de
cyber security, este primul principiu al Cartei Drepturilor Sociale în UE.
Utilizarea cu încredere și responsabilă a tehnologiilor digitale în contexte de învăţare,
de muncă şi participare la activități presupune o alfabetizare digitală, comunicare și
colaborare, creare de conținuturi digitale, siguranță (inclusiv stare de bine/confort în mediul
online şi competențe de securitate cibernetică), respectarea proprietății intelectuale, rezolvare
de probleme și gândire critică.
Calculatoarele reprezintă o modalitate deosebit de utilă pentru adaptarea activităților
de învățare pentru elevii cu cerințe speciale sau dificultăți de învățare. Acestea au avantajul de
a ușura activitatea de predare și au, totodată, un impact deosebit, iar utilizarea tehnologiilor
modern în şcoli ar putea produce modificări la nivelul comportamentelor intelectuale,
emoționale, sociale ale elevilor, concretizate în aspect precum: creșterea interesului pentru
învățare, creşterea frecvenței la ore, obținerea unei mai bune concentrări și stimularea lucrului
în echipă, îmbunătățirea rezultatelor școlare, dezvoltarea competenței de comunicare,
optimizarea managementului proiectelor, precum și dezvoltarea capacității de rezolvare a
problemelor. Pe lângă valențele formative ale utilizării TIC, mijloacele informatice modern ar
putea spori semnificativ atractivitatea procesului educațional.
Provocarea pentru actualii profesori este aceea de a structura informaţia într-o manieră
relevantă, de interes şi de mare captivitate pentru elevii care au nevoie să-şi menţină interesul
şi motivaţia pentru învăţare la un nivel ridicat, şi care au nevoie să-şi dezvolte un simţ critic
care să-i conducă pe calea însuşirii unor valori de bază.
Iată de ce, într-o manieră adaptată, e nevoie ca actul didactic să urmeze cursul unui
nou tip de act didactic digitalizat. Fie că vorbim despre predarea digitalizată, despre învățarea
sau evaluarea realizată în mediul online, profesorul de azi trebuie să conștientizeze necesitatea
adaptării conținuturilor la noua modalitate de lucru. În acest sens, se pot aborda și implementa
o serie de aplicații digitale, instrumente și tehnici cu rol în facilitarea procesului de învățare și
înțelegere a conținutului învățării pentru copiii cu cerințe educative speciale.
Dintre instrumentele și tehnicile de lucru ce permit abordarea cu ușurință a
conținuturilor învățării în maniera digitalizată, se pot menționa: Wordwall, StoryJumper,
WordArt, Chater Pix, Jigsaw Planet, Learningapps, etc.
Aplicația Wordwall apare de forma unui perete de cuvinte și este un instrument
de alfabetizare compus dintr-o colecție organizată de cuvinte care sunt afișate cu litere mari
vizibilepe un perete. Este folosită, în special, pentru a crea activități atât interactive, cât și
imprimabile.
StoryJumper este o aplicație digitală care permite copiilor să-și construiască propriile
cărți. Ei pot crea cu ușurință pagini de acoperire, pot adăuga text, încărca desene sau fotografii
pentru a-și ilustra povestea și pot folosi și galeria de clipuri StoryJumper. Se poate folosi cu
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succes cu elevii din toate ciclurile de învățământ și se poate adapta la orice disciplină de
studiu.
WordArt reprezintă poate cea mai distractivă modalitate de lucru în maniera digitală
pentru elevi. Aceasta este o aplicație care realizează sub forma unui „nor de cuvinte” – un
mod de reprezentare vizuală a unui text sau a unui șir de cuvinte, în care, de obicei,
semnificația unui element-cuvânt este relevată de mărimea acestuia, relativă la celelalte
elemente. Poate fi un instrument pentru analiză de conținut sau pentru crearea unui support
pentru prezentare de conținut, în formă grafică – static sau interactivă. Prin intermediul
aplicației WordArt se pot realize mai multe forme de nori de cuvinte.
Chater Pix este o modalitate distractivă și creativă de a pune în valoare creativitatea
fiecărui elev, indiferent de nivelul sau forma de învățământ la care activează. Această
aplicație permite construirea de texte verbale, înregistrarea și audierea acestei înregistrări. Se
poate considera o modalitate eficientă de evaluare a calitățiil imbajului și exprimării orale,
prin înregistrarea vocii și transpunerea în pielea unui personaj preferat, fie el jucăuș, amuzant
sau animat.
Jigsaw Planet este modalitatea de realizare a jocurilor puzzle în maniera virtuală,
digitală. Puzzle-urile, în general, reprezintă modalități de solicitare a operațiilor gîndirii, de a
face asocieriși a potrivi piesele unui tablou, după criteria specifice.
Learningapps este o aplicație concepută pentru a sprijini procesul de instruire
prinmetode interactive. Pentru elevi, LearningApps oferă moduri cât mai interactive şi
atrăgătoare de însuşire a noilor informaţii. Prin intermediul LearningApps elevul va învăţa
mult mai uşor prin descoperire şi mai ales prin interactivitate.
Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-o persoană capabilă să-şi
creeze propriile procese şi strategii de raţionament, utile pentru rezolvarea problemelor reale
şi apropiate. O calitate esenţială a modalităților și instrumentelor digitale de integrare
curricular este aceea că vizează un grad mare de flexibilitate, astfel încât să permit fiecărui
copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare.
Îmbunătățirea educației și a competențelor, reprezintă un element-cheie al viziunii
generale pentru transformarea digitală în Europa, indiferent de forma de învățământ la care se
face referire.
BIBLIOGRAFIE
1. P. Botnariuc, Școala online. Elemente pentru inovarea educației, Editura Universității din
București, București, mai 2020
2. www.epale.ec.europa.eu
3. www.edu.ro

164

Repere CES nr. 4

Martie 2021

PLATFORMELE EDUCAŢIONALE - OPORTUNITĂŢI ŞI LIMITĂRI ÎN
UTILIZAREA ACESTORA ÎN ACTIVITĂŢILE CU ELEVII CU CES
Dragomir Emilia
Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere, Cluj-Napoca, jud. Cluj
În contextual actual, în care multe ţări adoptă practici de învăţare la distanţă pentru a
reduce perturbarea învăţării, se conturează tot mai mult importanţa platformelor educaţionale
digitale. Cu toate acestea, copiii cu dizabilităţi se confruntă cu provocări majore, ca urmare a
mutării la programe de predare online, inclusiv a excluderii digitale şi a riscului de a fi lăsaţi
în urmă, din causa absenţei unor echipamente de asistenţă adecvate, a materialelor accesibile
şi a sprijinului suport.
Este bine de amintit că învăţarea la distanţă cu ajutorul platformelor, dacă sunt puse la
dispoziţie cu o adaptare corespunzătoare şi accesibile copiilor cu CES, au potenţialul de a
ajuta şi de a capacita copiii cudizabilităţi, de a îmbunătăţi integrarea lor social prin extinderea
gamei de activităţi de care dispun. În timp ce situaţia actuală a scos la iveală multe
vulnerabilităţi şi inegalităţi subiacente ale sistemului educaţional, asigurarea faptului că toţi
copiii cu dizabilităţi continuă să beneficieze de o educaţie de calitate necesită acţiuni urgente.
Astfel, îndreptându-ne atenţia înspre platformele educaţionale, ne întrebăm cât de mult se
pliază şi iau acestea în considerare, nevoile specifice pentru planuri de învăţare accesibile,
adaptate şi individualizate?
Abordările care combină soluţii tehnologice, prin platforme adaptate, cum ar fi de
exemplu, opţiuni de limbaj al semnelor, şi care includ integrarea, pot sprijini mai bine şi
asigură că nevoile speciale şi emoţionale ale copiilor cu CES sunt satisfăcute.
În concuzie putem observa, mai jos o analiza SWOT, a oportunităţilor, limitărilor dar
şi a punctelor tari şi slabe, privind utilizarea platformelor educaţionale, în activităţile cu elevii
cu CES:
Puncte tari

Puncte slabe

- Încurajează învăţarea independentă şi
activă
- oferă un feedback direct, pe itemii de
predare, evaluare
- profesorul poate să creeze activităţi şi
lecţii, folosind diferite artificii, adaptate în
funcţie de nevoile elevilor.

- Învăţarea cu ajutorul platformelor neadaptate
corespunzător copiilor cu CES, pot conduce la
regresul elevilor, din cauza informaţiei
inaccesibile
- lipsa de implicare activă şi interacţionare „face
to face” pe care elevii o au.

Oportunităţi

Ameninţări

- învăţarea cu ajutorul platformelor adaptate
corespunzător copiilor cu CES, poate
aduce beneficii enorme, prin elementele
multiple oferite concomintent şi de acces
nelimitat.

- Lipsa platformelor adecvate pentru elevii cu
dizabilităţi
- Provocările propriilor lor dispoziţii şi capacităţi,
în accesarea platformelor
- Cunoștinţele aparţinătorilor/ părinţilor copiilor
cu CES în accesarea platformelor.

BIBLIOGRAFIE
1. https://en.unesco.org/news/including-learners-disabilities-covid-19-education-response
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https://www.bing.com/search?q=The+advantages+and+disadvantages+of+online+learning+d
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CUM SĂ AJUTĂM ELEVII CU CES SĂ SE CONCENTREZE
ȘI SĂ RĂMÂNĂ IMPLICAȚI ÎN TIMPUL ACTIVITĂȚILOR ONLINE
Dragotoiu Florentina Eugenia
C.S.E.I. „Constantin Pufan”, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinți
Învățarea online este o provocare pentru mulți elevi, dar poate fi și mai dificilă
pentru elevii cu cerințe educaționale speciale de învățare, atenție sau social-emoționale.
În calitate de educatori și părinți, ne revine sarcina unei provocări fără precedent: să
găsim modul cum să ajungem și să îi învățăm pe elevi online. Nu e ușor. Dar este esențial
pentru atât de mulți dintre elevii noștri. Atunci când predăm elevilor din învățământul special,
implicarea este cheia succesului. Creșterea interacțiunii și o înțelegere mai profundă a
materialelor poate fi o provocare unică pentru fiecare elev, mai ales atunci când predăm
elevilor care au o gamă largă de dizabilități sau tulburări de învățare. Creativitatea poate ajuta
la aducerea distracției și succesului în clasă, îmbunătățind rezultatele pentru toți elevii.
Unul dintre cele mai mari obstacole cu care se confruntă programele de formare a
profesorilor este lipsa generală a modelelor disponibile pe care să proiecteze cursuri și
experiențe care să susțină profesorii potențiali și practicanți în proiectarea, predarea și
susținerea elevilor prin experiențe școlare virtuale.
Cercetările care există sugerează următoarele abilități majore pe care profesorii
online de înaltă calitate ar trebui să le aibă atunci când lucrează cu elevi cu dizabilități:
Monitorizați progresul elevilor prin activitatea online și interveniți cât mai curând
posibil atunci când apar probleme (Rice & Carter, 2015), când este cazul (Collins, Green,
Nelson și Madahar, 2015; Marteney și Bernadowski, 2016).
Asistați elevii să învețe vocabularul important și să îndeplinească alte cerințe
contextuale (Rice & Deshler, 2018).
Extindeți oportunitățile de implicare elev-elev și dezvoltarea generală a abilităților
sociale prin internet (Borup, 2016; Marteney și Bernadowski, 2016).
Deși baza de cercetare este mică, unii profesori de educație specială raportează un
interes în încorporarea experiențelor online în pregătirea profesorilor. Majoritatea profesorilor
încearcă să ofere experiențe de construire a curriculumului cu tehnologii avansate de internet.
Acești profesori urmăresc și construirea de relații cu elevii și a colaborării online cu părinții.
Implicarea elevilor din educația specială necesită ca profesorii să înțeleagă nevoile
lor și să-și formeze activitățile pentru a se potrivi acestor nevoi. Iată câteve modalități pentru a
ajuta copilul să mențină concentrarea și să rămână angajat în acest timp de învățare online.
Înțelegeți așteptările pentru învățarea online. Cât timp ar trebui elevii să petreacă
online pentru a învăța? Există considerații de timp pentru ecran pentru toți elevii, iar elevii
mai mari se pot descurca cu perioade mai lungi de timp decât elevii mai mici. Profesorul ar
trebui să ofere unele îndrumări pentru ceea ce este rezonabil. Pentru copiii mici, interacțiunea
și jocul sunt valoroase pentru învățare.
Stabiliți ce tip de activități funcționează cel mai bine pentru elevii voștri. Sunt
anumite tipuri de activități de învățare online pe care elevii le preferă în detrimentul altora?
Ce platforme de învățare par să vă implice elevii mai mult decât altele? Răspunsurile la aceste
întrebări pot fi valoroase pentru voi și pentru a vă ajuta să planificați experiențe de învățare
care funcționează cel mai bine pentru elevi.
Încurajează mișcarea. Copiii trebuie să își miște corpul frecvent pe tot parcursul
zilei. Acordați timp pentru exerciții fizice înainte ca elevii să se concentreze asupra unei
sarcini de învățare online. Unii copii se pot concentra mai bine pe sarcini atunci când stau în
picioare. Luați în considerare ca computerul sau tableta să fie pe o suprafață ridicată, astfel
încât elevul să poată sta în picioare.
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Reduceți distracțiile. Unde este posibil, reduceți distragerea atenției atunci când
elevii termină sarcinile școlare. Aceasta include zgomotul, precum și zgomotul vizual sau
dezordinea. Un spațiu de lucru desemnat, care este confortabil pentru elevi, va fi de ajutor.
Ajustați-vă programul după cum este necesar. Dacă elevul este frustrat când este
foarte implicat în învățare - faceți o schimbare în program pentru a permite o pauză sau pentru
a petrece timpul aprofundând subiectul. Unele activități de învățare vor fi mai ușor de parcurs
decât altele. Luați în considerare lucrul cu elevii la acele activități sau subiecte care sunt mai
dificile în momentele zilei în care elevii sunt cel mai alerți și mai angajați. Materialul de
învățare care este mai ușor pentru un copil și care, prin urmare, se deplasează mai repede,
poate fi finalizat la o oră diferită (cum ar fi după-amiaza sau chiar în altă zi). De asemenea,
este util să discutați cu părinții ceea ce funcționează cel mai bine pentru copiii lor.
Folosiți o listă de verificare pentru concentrare. Pentru unii copii care se luptă cu
concentrarea, va fi utilă o listă de verificare vizuală de bază a sarcinilor necesare unei anumite
activități. De exemplu, dacă elevul este rugat să urmărească o lecție, să citească o cerință și
apoi să ofere un răspuns scris la cerință, lista de verificare va avea cuvinte cheie pentru fiecare
dintre aceste activități necesare: urmăriți, citiți, scrieți. Copilul va verifica fiecare sarcină cu
voi, pe măsură ce este finalizată, și va primi laude sau o altă recompensă la finalizare.
Oferiți elevilor o pauză. Nu doriți să aveți un elev care să fie frustrat sau refractar în
privința învățării. De fapt, profesorul își petrece timpul încercând să facă lecțiile interesante și
să adapteze cerințele pentru a oferi nivelul corect de provocare pentru elevii lor. Dacă ceva
este prea provocator sau elevii au atins un nivel de frustrare, este bine să opriți activitatea și să
le oferiți o pauză.
De asemenea, este în regulă să încetiniți ritmul, ceea ce înseamnă să le oferiți
elevilor timp să se gândească și să proceseze informații. Înseamnă, de asemenea, participarea
la segmente de învățare pe rând, mai degrabă decât încercarea de a aborda o lecție întreagă
într-o singură ședință. Vă puteți acorda permisiunea de a repeta acea lecție încă o dată sau în
altă zi.
Oferiți feedback pozitiv imediat. De fiecare dată când elevii finalizează
instrucțiunile de învățare online, oferiți feedback imediat și pozitiv! Ceva la fel de simplu ca
punerea unei bife, a unei stele sau a unui autocolant pe sarcina de serviciu poate contribui la
motivarea copilului. Și nu uitați să sărbătoriți, deoarece jucați un rol atât de important pentru a
ajuta elevii să învețe și să crească.
Interacțiunea cu elevii din învățământul special necesită flexibilitate și creativitate.
Poate fi o experiență plină de satisfacții să înveți nevoile și interesele individuale ale
diferiților elevi și să le transformi în activități la clasă pentru a-i ajuta să crească și să
prospere.
BIBLIOGRAFIE
1. Borup, J. (2016). Teacher perceptions of parent engagement at a cyber high school. Journal
of Research on Technology in Education, 48(2), 67-83
2. Council for Learning Disabilities. Academic Diversity: Ways to Motivate and Engage
Students with Learning Disabilities. http://www.council-for-learning-disabilities.org/wpcontent/uploads/2014/07/Weiser_Motivation.pdf
3. Right Question Institute. Building Student Engagement in a Special Education Classroom.
http://rightquestion.org/blog/student-engagement-special-education-classroom/
4. Collins, K. M., Green III, P. C., Nelson, S. L., & Madahar, S. (2015). Cyber charter schools
and students with dis/Abilities: Rebooting the IDEA to ad-dress equity, access, and
compliance. Equity & Excellence in Education, 48(1), 71-86
5. Council for Learning Disabilities. Academic Diversity: Ways to Motivate and Engage
Friendship Circle. 10 Items Every Special Educator Should have in their Classroom.
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MODALITĂȚI ŞI SOLUȚII DE INTEGRARE ŞCOLARĂ A DIFERITELOR
CATEGORII DE COPII CU C.E.S.
Prof. Duican Mihaela-Maria
Școala Gimnazială Șușani, jud. Vâlcea
Educaţia specială este concept fundamental utilizat în cadrul procesului instructiveducativ al copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul
învăţământului special.
Principiile care stau la baza educaţiei speciale:
• Toţi copiii trebuie sã înveţe împreună indiferent de dificultăţile pe care le
întâmpină aceştia sau diferenţele dintre ele;
• Societatea şi şcoala trebuie să le acorde tot sprijinul suplimentar de care au
nevoie pentru a-şi realiza educaţia în şcoala publică;
• Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel
rural prin asigurarea resurselor umane cât şi a celor materiale;
• Educaţia egală se realizează prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare
copil cu deficienţe în funcţie de cerinţa individuală.
Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficienţe în şcoala publică
trebuie făcută cu mult simt de răspundere de către specialiştii care acţionează la diferite nivele
structurale. Activitatea de integrare, activitatea de desfăşurare de profesorul itinerant se
dovedeşte eficienţă dacă, pe parcursul şcolarizării în şcoala de masă, sã o frecventeze regulat,
să participe la acţiunile clasei din care face parte şi astfel sã devină independent de serviciile
educaţionale de sprijin.
Integrarea şcolară a copiilor cu handicap mintal
Se poate realiza, prin integrare individuală în clasele obişnuite, integrarea unui grup de
2-3 copii cu deficienţe în clase obişnuite.
Practica psihopedagogică a relevat principiul conform căruia este mai bine să greșeşti
prin supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învățământului obişnuit, decât să-i
subapreciezi calităţile reale, orientându-l cu uşurinţă spre învăţământul special. Pentru a
favoriza integrarea copiilor cu deficienţă mintală în structurile învăţământului de masă şi
ulterior în comunităţile din care fac parte, are nevoie de aplicarea unor măsuri cu caracter
profilactic, ameliorativ sau de sprijinire.
O problemă cu totul specială apare în cazul integrării copiilor cu deficienţe mintala în
clasele mai mari sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitările depăşesc cu
mult capacitatea lor de utilizare a gândirii formale, iar dezideratul unei calificări şi al
integrării sociale, prin participare la activităţile productive , depășeşte limitele ergoterapiei,
prioritară în etapele anterioare. Actuala formă de pregătire profesională pentru această
categorie de deficienţe este total inferioară. O posibilă soluţie ar fi integrarea acestor copii în
şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învăţa o meserie cu cerere pe piaţa muncii, urmată de
angajarea şi integrarea în unităţi productive. În aceste situaţii, absolvenţii respectivi, fără
experienţă şi fără abilitate în planul relaţiilor sociale, pot beneficia de supraveghere şi
îndrumare din partea părinţilor, tutorilor sau altor persoane calificate.
Integrarea copiilor cu deficienţe de vedere
Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fără
a exagera cu gesturi de atenţie şi fără a fi favorizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul
deficienţei sale. Elevii cu handicap de vedere trebuie încurajaţi să se deplaseze prin clasă,
şcoală, pentru a învăţa să evite obstacolele şi să identifice cu mai multă uşurință locurile unde
trebuie să acorde o atenţie deosebită, să fie apreciaţi mai ales cu ajutorul expresiilor verbale
sau cu atingeri tactile, să realizeze în principiu aceleaşi sarcini ca şi colegii lor de casă, iar
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acolo unde este posibil, să se adapteze mijloacele de învăţământ şi conţinutul sarcinilor de
lucru la posibilităţile reale ale acestor elevi.
În cadrul activităţilor de predare-învăţare la clasele unde sunt integraţi elevii cu vedere
slabă trebuie să se acorde o atenţie deosebită unor elemente care să asigure egalizarea şanselor
în educaţia şcolar. În cazul elevilor nevăzători, intervin o serie de particularităţi care afectează
procesul didactic, deoarece aceştia folosesc citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de
un suport intuitiv mai bogat şi mai nuanţat pentru înțelegerea celor predate, au nevoie de
metode şi adaptări speciale pentru prezentarea şi asimilarea conţinuturilor învăţării, este
necesară intervenţia unui interpret şi alocarea unui timp suplimentar de lucru.
Integrarea copiilor cu deficienţe de auz
Reprezintă o problemă controversată în mai multe tări din lume, deoarece pierderea
auzului la vârste mici determina imposibilitatea dezvoltării normale a limbajului şi, implicit a
gândirii copilului, cu consecinţe serioase în planul dezvoltării sale psihice. Din acest motiv,
diagnosticul precoce al pierderii de auz, urmat de protejarea auditivă timpurie, este cea mai
eficientă cale de compensare a auzului şi garanţia reuşitei integrării şcolare a copilului cu
tulburări de auz. Odată cu integrarea şcolară a copilului deficient de auz se impun anumite
cerinţe privind modul de organizare clasei, metodele de prezentare a conţinuturilor, strategiile
de comunicare în clasa.
Integrarea copiilor cu handicap fizic
Manifestările din sfera motricității trebuie privite în relaţie strânsă cu dezvoltarea
intelectuală, expresia verbală şi grafică, maturizarea afectiv - motivaţională şi calitatea
relaţiilor interindividuale ca expresie a interindividuale ca expresie a maturizării sociale.
BIBLIOGRAFIE
Casantra Abrudan, Psihopedagogie specialã, Ed Imprimeriei de Vest, Oradea, 2003
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CUM SUNT AFECTAȚI COPIII CU CES DE PANDEMIE
Prof. Dumitrașcu Alina
Liceul Tehnologic “Alexandru Macedonski”, Melinești, jud. Dolj
Actuala criză a coronavirusului a afectat miliarde de elevi din întreaga lume,
închiderea școlilor afectând aproximativ 91% din populația de elevi din lume în vârful crizei.
Toți elevii vor simți impactul asupra învățării lor, dar elevii din medii vulnerabile, inclusiv cei
cu nevoi de educație specială (CES), sunt afectați în mod special.
Indiferent dacă acești elevi suferă de un handicap de învățare sau au o afectare fizică,
includerea lor în mediile și activitățile de învățare la distanță implică provocări suplimentare
într-o situație deja complexă. Pentru a le sprijini, unele țări, precum Finlanda, au acționat în
sprijinul elevilor cu CES încă din primele momente ale închiderii școlilor, pregătind instruirea
la domiciliu pentru acești copii. Dar, pe măsură ce țările au fost obligate să impună măsuri de
distanțare și izolare, a devenit necesară predarea online.
Pentru a sprijini elevii cu CES în timpul închiderii școlilor, acestea împreună cu
profesorii trebuie să găsească strategii sau practici favorabile incluziunii care sunt adaptabile
tuturor. Elevii cu CES riscă să se confrunte cu o dublă penalizare în timpul închiderii școlilor:
acces și incluziune.
Elevii cu CES se bazează, în general, pe TIC sau pe tehnologia de asistență mai mult
decât pe colegii lor, ceea ce ar putea constitui un atu important pentru tranziția lor la practicile
de învățare la distanță. Cu toate acestea, nevoile lor specifice îi pot împiedica să acceseze
unele dintre modalitățile online care sunt în prezent în vigoare. De exemplu, elevii cu
deficiențe de auz ar putea fi în imposibilitatea de a participa la cursuri video live, iar elevii cu
deficiențe de vedere s-ar putea lupta cu temele trimise prin e-mail sau platforme virtuale, dacă
acestea nu sunt furnizate într-un format accesibil. Cu toate acestea, textele sau temele pot fi
rescrise în Braille dacă elevii nu au acces la dispozitive cu funcții de accesibilitate, iar
subtitrările live de la distanță pot fi aplicate în clasele video pentru elevii cu deficiențe de auz.
Multe țări, ar fi Italia, Irlanda și Franța, împreună cu alte organizații, oferă liste și acces la
diverse instrumente care vizează elevii cu nevoi educative speciale, pentru a asigura
participarea acestora la învățarea la distanță.
Includerea poate fi o provocare, deoarece elevii cu CES pot fi în imposibilitatea de a
face cele mai multe dintre modalitățile de urgență de instruire. De exemplu, pentru un elev cu
deficit de atenție/tulburări de hiperactivitate (ADHD) poate fi o provocare să rămână
concentrat la teme, sau să urmeze o oră înregistrată, care nu stimulează suficient atenția.
Elevilor cu dislexie sau disgrafie le poate fi dificil să progreseze pe cont propriu sau să se
bazeze pe părinții lor, care nu pot avea timp sau instrumente pentru a-i sprijini în învățare.
În Statele Unite, un grup de profesori a lansat o linie telefonică gratuită de ajutor
pentru elevii nevăzători sau cu deficiențe de vedere, pentru a-i ajuta să navigheze pe site-uri
web accesibile cu software-ul cititorului de ecran sau pentru a-i îndruma în citirea și scrierea
braille. În afara sălilor de clasă, elevilor cu CESle lipsesc serviciile suplimentare pe care le
primesc de multe ori în școală, cum ar fi sprijin suplimentar unu-la-unu, timp deferit de
învățare și sprijin psihologic. Prin urmare, în majoritatea țărilor, asistenții și profesorii de
sprijin oferă suport individual online sau oferă elevilor materiale personalizate pentru a
compensa astfel de pierderi. Fără măsuri de sprijin care să permită urmărirea activității la ore
sau participarea la activități zilnice, acești elevi pot avea o pierdere în sensul apartenenței și
valorii lor de sine, care sunt componente fundamentale ale incluziunii în educație.
Trăind într-un spațiu închis pentru o lungă perioadă de timp poate duce la stres
adăugat și conflict în casă, precum și riscul și teama de a deveni bolnav poate intensifica
stresul și anxietatea. Pentru persoanele care suferă deja de o tulburare mintală, această criză
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poate exacerba simptomele sau agrava semnificativ starea lor. Instituțiile naționale și
internaționale își mobilizează cunoștințele și expertiza pentru a-i sprijini pe părinți, de
exemplu, să explice situația copiilor cu autism, ajutându-i să gestioneze un program perturbat
sau anxietatea lor deja existentă.
Această problemă nu este exclusiv pentru copiii cu afecțiuni mentale pre-existente,
simptome de anxietate pot fi experimentate de către toți copiii în timpul acestei crize. Este
posibil să nu fie simplu pentru părinți să observe cum copiii lor, care s-ar putea lupta cu
exprimarea emoțiilor, se simt anxioși sau stresați, astfel încât experții recomandă părinților să
acorde atenție la semnale, accese de furie excesive sau simptome fizice,ca durerile de stomac.
Pentru a sprijini în continuare elevii să-și mențină o bună sănătate mintală, diferite țări au
înființat servicii de consiliere telefonică sau online pentru tineri. De exemplu, servicii precum
Kids Helpline din Australia și Telefono Azzurro din Italia oferă servicii gratuite, private și
confidențiale de consiliere online.
Deși aceste eforturi pot contribui la atenuarea impactului pe termen scurt al acestei
crize asupra elevilor cu nevoi educative speciale, în perioada următoare vor fi necesare
intervenții mai structurate și mai coordonate.
Unele măsuri care se pot lua pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) ar fi:
• secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o
singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea
doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat. Împărțirea acestuia
îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
• identificarea canalului CESzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea
materialului educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților
în această situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum
copilul lor devine mai receptiv și înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate pe
canalul CESzorial preferat.
• implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse; uneori copiii colaborează mai
bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest punct
de vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să adapteze mai ușor
nivelul explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
Există limite ale evaluării în mediul online, întrucât probele de evaluare aplicate în
mediul online pot fi mai greu de abordat în condiţiile în care instructajul nu este facilitat de
profesor prin interacţiune faţă în faţă; procesul de evaluare își pierde din obiectivitate din
cauza sprijinului/intervenției părinților/ tutorilor; interacțiunea limitată strict la mediul online
generează anumite dificultăți în evaluarea unor abilități și deprinderi de bază pentru elevii cu
dizabilități (autonomie personală, socializare, etc.); transferul activităților terapeutice (TTL,
Kinetoterapie, Psihodiagnoză) în mediul virtual determină limitări în ceea ce privește
depistarea diferitelor tulburări/afecțiuni și stabilirea unui Plan de intervenție personalizat,
adaptat nevoilor elevului.
O abordare holistică a educației incluzive, care să implice școlile, profesorii,
consilierii, familiile și părțile interesate relevante, va fi fundamentală pentru a depăși
pierderile suferite de toți elevii, dar în special de cei mai vulnerabili, inclusiv de elevii cu
CES.
BIBLIOGRAFIE
1. Ministerul Educației și Cercetării - GHID pentru desfășurarea activităților educaționale și
terapeutic-recuperatorii în învățământul special și special integrat, anul școlar 2020-2021,
Editura Didactică și Pedagogică, 2020
2. Cecilia Mezzanotte, How coronavirus is affecting students with special education needs,
https://oecdedutoday.com/, https://www.pathstoliteracy.org/
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. Dumitrescu Elena Diana
Colegiul Tehnic „C.D.Nenitescu” Pitești, jud. Argeș
Pandemia de Covid-19 a avut un impact fără precedent asupra tuturor nivelurilor de
educație și învățare din întreaga lume, aproape 91% dintre elevii confruntându- se cu
dificultățile legate de mutarea învățământului clasic, față în față, în mediul online. Învățarea la
distanță prin intermediul internetului, televiziunii, radioului și al altor tehnologii a reușit doar
parțial să înlocuiască învățarea din mediul școlar. Este foarte posibil ca pandemia să
accentueze inegalitățile existente privind accesibilitatea și calitatea învățământului între țări și
persoane. Putem presupune în mod rezonabil că învățământul online pe o scară atât de largă
constituie un substitut imperfect al învățământului față în față, având consecințe asupra
diferitelor grupuri de elevi.
Mersul la școală înseamnă mai mult decât deplasarea într-un loc unde să înveți lucruri
noi ci și o cale de evadare din familii disfuncționale și reducerea timpului petrecut în fața
ecranelor, de a interacționa cu alții și de a construi relații.
O parte dintre copii s-au adaptat la această provocare, însă elevii cu cerințe
educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre toți. Pentru aceștia, întreruperea
obiceiurilor educaționale și obligația de a trece în medii de învățare la distanță presupun
provocări suplimentare, ei fiind deja într-o situație dificilă.
Consultantul din cadrul Directoratului pentru Educație al Organizației pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică, Cecilia Mezzanotte, într-un material publicat pe
platforma online a instituției, prezintă riscurile la care sunt supuși elevii cu cerințe
educaționale speciale, dar și câteva soluții pe care țări dezvoltate ale Uniunii Europene le-au
identificat.
Astfel țări precum Finlanda au trecut la instruirea la domiciliu a acestora, dar pe
masură ce țările au fost obligate să impună măsuri de distanțare și izolare a devenit necesară
predarea online. Acești elevi se bazează adesea pe tehnologii educative, uneori mai mult decât
restul copiilor . Acest lucru ar fi un avantaj pentru tranziția către educația online, însă nevoile
lor specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente folosite în prezent.
Copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe
canale video, iar cei cu deficiențe de vedere ar putea întampina probleme cu temele trimise pe
platforme virtuale dacă formatul nu este accesibil. O soluție ar fi pentru aceștia ca temele să
fie transcrise Braille, în lipsa unui aparat cu funcții de accesibilitate pentru astfel de utilizatori.
În multe țări dezvoltate există asistenți sau profesori pregatiți pentru a-i ajuta pe acești
elevi și le ofera sprijin individual sau cu materiale personalizate .
Elevii cu tulburare de hiperactivitate, cu deficit de atenție ar putea să întâmpine
greutăți când vine vorba să-și facă temele sau să urmarească o lecție preînregistrată care nu le
captează suficient atenția. Cei care au probleme de funcționare executivă, navigarea printre
clasele virtuale pentru diversele materii ar putea să devină o sarcină copleșitoare, iar cei cu
dislexie sau disgrafie întâmpină dificultăți dacă trebuie să parcurgă singuri materia sau să se
bazeze pe parinți care nu au timpul necesar, nici mijloacele să-i sprijine în procesul de
învățare.
Copiilor afectați de autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice
situația actuală, la fel cum va trebui explicat și copiilor cu anxietate ce trebuie să-și modifice
programul și rutina zilnică, în contextul măsurilor pentru combaterea pandemiei. Această
deficiență poate afecta pe oricine având în vedere situația produsă de pandemie.
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În SUA, un grup de profesori a lansat un hotline pentru a-i ajuta la teme pe elevii cu
deficiențe de vedere și auditive, iar în țări precum Italia, Franța sau Irlanda se implică diverse
ONG-uri în sprijinirea și crearea unor instrumente pentru a-i ajuta la teme pe acești elevi.
După această criză va fi nevoie de intervenții bine structurate și coordonate în sprijinul
elevilor cu cerințe educaționale speciale, intervenții care să implice școala, profesorii,
consilierii, familiile copiilor vulnerabili care au cel mai mult de suferit. Sprijinirea elevilor
prin oferirea posibilității de a utiliza calculatoarele existente, a reprezentat de asemenea o
provocare din cauza numărului limitat de tablete,l aptopuri,etc. A fost demonstrat în contextul
crizei actuale că recurgerea la mijloace digitale poate determina profesorii, elevii și părinții să
se simtă supraîncărcați, confuzi și stresați, fapt care poate cauza mai multe probleme de
sănătate mintală sau un nivel ridicat al violenței în familie.
BIBLIOGRAFIE
1. https://www.edupedu.ro/problemele-scolare-ale-elevilor-cu-cerinte-educationale-speciale
2. https://www.unicef.org/romania/media
3. https://www.aspireteachers.ro/noutati/2019/12/18/acces-in-scoala-ces-cu-maria-hegyi
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PROIECT EDUCAȚIONAL ,,ȘI MARI ȘI MICI, ÎNAPOI LA ...OPINCI!”
Prof. Dutcovici Marinela Anca
Grădinița cu Program Prelungit ,,Prichindel” Suceava
SLOGAN: “Tot ceea ce nu avem de la naştere şi ne va trebui când vom fi mari,
ne este dat prin educaţie.” Rousseau
a) DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: Educaţie
interculturală;
b) TIPUL DE PROIECT: judeţean.
B. APLICANTUL:
a) Scurtă prezentare a experienţei în domeniul proiectului:
În unitate s-a desfășurat acest proiect educational, în perioada septembrie 2019- iunie
2020, având un impact pozitiv asupra preșcolarilor și părinților prin activitățile desfaășurate.
Marea dragoste pentru cultura românească, dorinţa de a păstra peste veacuri crâmpei din
obiceiurile şi tradiţiile locale, dar şi regretul că prea puţini mai sunt aceia care încearcă să
transmită mai departe ceea ce este al nostru din străbuni, mi-a întărit convingerea să acord o
atenţie sporită activităţilor de familiarizare a copiilor cu unele elemente tradiţionale culturale,
religioase, istorice, considerând că aceasta este o datorie şi o răspundere morală.
Echipa de proiect:
Colaboratori:
C. PARTENERI:
D. CONTEXT:
a) Argumentarea proiectului propus (puncte tari, oportunităţi – relaţionate cu momentul
debutului proiectului)
Totul e tradiţie, totul e ceea ce am moştenit de la strămoşii noştri şi totul e cum vom
reuşi să păstram şi să transmitem mai departe generaţiilor următoare! Poporul român aşezat de
veacuri pe aceste meleaguri a moştenit o bogată zestre spirituală. Bogăţia lingvistică este
cuprinsă în toate genurile literare ale creaţiilor populare: doine şi balade, basme şi legende,
proverbe şi zicători, poezii. Bogăţia spirituală mai cuprinde toate creaţiile meşteşugarilor:
ceramică, obiecte din lemn, ţesături, tapiserii, cusături şi broderii, dar şi bucatele tradiţionale.
Prin desfășurarea acestui proiect educațional mi-am propus dezvăluirea adevăratelor
comori pe care le deţinem noi, moldovenii, şi anume tradiţiile şi obiceiurile transmise de la
strămoşii noştri şi locurile în care acestea se mai păstrează. În cadrul colaborării grădiniţă –
familie, este importantă această latură a educaţiei: educaţia pentru valorile spirituale, în cadrul
căreia aflăm care ne sunt rădăcinile, care este specificul nostru românesc, pentru a ne face
viaţa mai frumoasă, un mod ideal de a ne petrece timpul liber.
Descrierea unor tradiţii şi obiceiuri în cadrul activităţilor, ne dă posibilitatea să
înţelegem încercarea omului de a pătrunde în tainele naturii veşnice, de a şi-o apropia, de a-şi
transforma anii vieţii în ani de bucurie şi speranţe. Copiii vor fi învăţaţi să înţeleagă, să
participe la manifestări specifice zonei, să dorească să le cunoască şi să fie cei care le
perpetuează. A participa la astfel de evenimente înseamnă a-i determina pe copii la o
comportare deosebită, să pătrundă ascultând şi văzând, să înţeleagă şi să cunoască aceste
tradiţii, a-i sensibiliza pe copii în direcţia cunoaşterii tradiţiilor zonei în care locuiesc.
Analiza SWOT
Puncte tari
posibilitatea de a parcurge teme variate;
informare din surse variate;
schimb de experienţă;
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dotarea cu materiale noi;
posibilitatea abordării creative şi interactive;
promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale
Oportunităţi
✓ toţi participanţii pot oferi alternative valoroase de soluţionare a tematicii;
✓ ieşirea din “tiparul curricular”;
✓ participare necondiţionată cu materiale proprii, la fiecare temă;
✓ promovarea propriilor idei, posibilitatea testării cunoştinţelor
Puncte slabe
✓ lipsa dotărilor necesare;
✓ neimplicarea activă a tuturor membrilor;
✓ planificarea unor teme care nu prezintă interes pentru toţi;
✓ superficialitate în pregătirea materialelor.
E. DESCRIEREA PROIECTULUI
a) Scop:
Dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi înţelege obiceiurile şi tradiţiile culturale şi
meşteşugăreşti locale, stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora; sensibilizarea
copiilor în ceea ce priveşte arta şi tradiţia populară locală, înţelegerea protejării şi conservării
acestora.
b) Obiective:
Privind preșcolarii:
-iniţierea copiilor în observarea elementelor specifice obiceiurilor şi tradiţiilor locale (portul
tradiţional, obiectele de artă populară etc.);
- sprijinirea copiilor pentru a manifesta interes şi curiozitate;
- stimularea creativităţii şi a imaginaţiei, a originalităţii în realizarea lucrărilor proprii;
- recunoașterea și păstrarea unor evenimente tradiționale de importanță culturală, istorică și
religioasă;
- cunoașterea și aprecierea valorilor tradiționale.
Privind cadrele didactice:
- stimularea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali în derularea activităţilor;
- promovarea unor relaţii reciproce între părinţi şi alţi factori educaţionali, pentru a transmite
copiilor valorile spirituale ale poporului nostru;
- implicarea directă a părinţilor în desfăşurarea activităţilor proiectului şi din punct de vedere
material sau financiar;
- crearea unui mediu educaţional favorabil şi stimulativ pentru motivarea copiilor în vederea
desfăşurării activităţilor
- implicarea partenerilor în realizarea programului de activităţi.
c) Grup ţintă:
Beneficiari direcți:
Beneficiari indirecți:
d) Durata proiectului:anul școlar 2020- 2021
e) Conţinutul proiectului:
METODOLOGIE:
Pentru realizarea obiectivelor propuse este necesar ca noi, educatoarele, să atragem cât
mai multe persoane (părinţi, colaboratori: muzeografi, etnografi, interpreţi de muzică populară
etc.), pentru a putea familiariza copiii încă de la vârsta preşcolară cu valorile moral-etnice şi
civice ale folclorului românesc tradiţional: obiceiuri, tradiţii, datini.
Educatoarele au avut ocazia să observe unele comportamente ale copiilor în cadrul
diferitelor vizite la muzee, în cadrul activităților de observare a unor obiecte tradiționale.
Părinţii şi copiii sunt invitaţi să vizioneze un CD pe această temă, precum şi la o activitate
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interactivă cu un profesor de dans specializat în domeniu. Cu fiecare prilej ivit, copiilor le este
stimulată curiozitatea pentru a descoperi diferite obiceiuri, tradiții, datini. Pentru implicarea
părinților în activitățile propuse, vom folosi metode de informare diferite: ședințe cu părinții,
invitații, dezbateri etc.
Activitățile desfășurate în parteneriat cu școlarii sau cu preșcolarii de la alte grădinițe,
alături de celelalte forme de organizare ale acestora, vor juca un rol foarte important în
înțelegerea obiceiurilor si tradițiilor locale.
REGULAMENT:
Conţinutul şi planificarea activităţilor vor fi adaptate la nivelul de vârstă al copiilor, la
disponibilitatea acestora de a asimila informaţiile noi propuse de educatoare, precum şi la
interesul manifestat de copii pentru anumite teme.
CRITERII DE EVALUARE:
Se va monitoriza derularea proiectului la nivel de unitate, gradul de implicare a
partenerilor educaționali și comportamentele formate.
f) Calendarul activităţilor ,,Vizionare PPT cu Muzeul Satului Bucovinean”/ 1 Decembrie-Ziua
României”/ ,,Eminescu – Luceafărul poeziei românești”- prezentare PPT, recitare poezii
/,,Drag mi-e jocul românesc”- prezentare port popular şi învăţare dans popular/ A fost
odată....–amintirile unei bunici”- culegere de obiceiuri din trecut/
g) Metode şi tehnici de lucru:
- convorbiri, observări, dezbateri, vizionări de casete video, prezentări de imagini foto,
expoziţii foto şi cu lucrările copiilor, vizite, memorizări, întâlniri cu specialiștii, programe
artistice
FORME DE ORGANIZARE:
- pe grupe, individual, frontal
h) Rezultate preconizate:
i) Resurse umane
➢ copii preşcolari şi şcolari mici
➢ părinţi
➢ cadre didactice: educatoare, învăţători
➢ muzeografi, etnografi
➢ interpret de muzică populară
j) Parteneri:
F. EVALUARE
➢ Portofoliul proiectului;
➢ Jurnalul proiectului;
➢ Programe de activităţi;
➢ Elaborarea de lucrări pentru publicaţii şi pentru sesiuni de comunicări;
➢ Schimb de idei, materiale didactice şi educative între grădiniţă şi partenerii implicaţi în
proiect.
G. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
- În cadrul activităţilor extracurriculare şi a activităţilor cu părinţii, educatoarele şi copiii
abordează teme legate de tradiţiile şi obiceiurile locale cu prilejul programelor artistice
dedicate Sărbătorilor de Iarnă, a vizitelor realizate la diverse instituţii unde promovează
obiceiurile legate de unele sărbători(mersul cu colinda etc);
- la nivelul instituţiei, unele grupe desfăşoară activităţi opţionale care abordează tradiţiile
locale – dansuri populare, pregătesc copiii pentru diverse concursuri(„Voinicelul”).
H. BUGETUL PROIECTULUI: din surse de finanţare proprii.
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT „COPII PENTRU COPII”
Prof. Enache Beatrice-Ionela, Școala Gimnazială „Al. Piru”, Mărgineni, Bacău
Prof. înv. preșcolar Herciu Maria, Grădinița cu Program Normal „Al. Piru”, Mărgineni, Bacău
PREZENTAREA PROIECTULUI
ARGUMENT:
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează
implicarea tinerei generaţii în actul decizional, în contextul respectării drepturilor omului şi al
asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între
componenta cognitivă şi cea comportamentală.
Având în vedere aceste considerente, am conceput acest proiect de implicare a copiilor
în acţiuni social-comunitare, intitulându-l sugestiv Copii pentru copii, prilej cu care încercăm
să aducem o rază de soare şi bucurie în sufletele unor copii care duc lipsa afecţiunii părinteşti
sau au o situaţie materială mai puţin bună. Formarea unor reprezentări morale, însuşirea unor
noţiuni şi norme morale, nu sunt suficiente pentru a forma la copii un comportament moral,
acestea trebuie să fie interiorizate, să devină motive interioare ale conduitei lor.
OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL:
Conștientizarea copiilor din învățământul de masă că, în ciuda diferențelor dintre ei și
copiii de la casa de copii, aceștia din urmă pot dovedi că sunt capabili de fapte și gânduri
frumoase, că știu, că pot, că simt și că, de asemenea, merită cunoscuți, apreciați, tratați cu
înțelegere și respect, acordându-li-se astfel drepturi și șanse egale tuturor în procesul de
integrare socială și educațională.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
•
Obiective generale
O1- să implicăm elevii/ preșcolarii voluntari în acţiuni practice de ameliorare a modului de
viaţă pe care îl au copiii din centrele sociale, prin stimularea responsabilităţii faţă de aceştia;
O2- să dobândească sentimente de înţelegere, respect faţă de toate persoanele, indiferent de
grupul din care fac parte.
•
Obiective specifice
O.1. Să sensibilizăm elevii/ preșcolarii faţă de problemele semenilor lor, aflaţi în dificultate;
O.2. Să cultivăm sentimentul de întrajutorare, de respect şi înţelegere faţă de oameni;
O.3. Să dezvoltăm copiilor abilităţi de a rezolva probleme şi de a lua decizii, de aplicare a
unor reguli de comportare civilizată, în diferite situaţii.
GRUP ŢINTĂ:
Beneficiari direcţi: copiii instituţionalizaţi de la Casa de Copii „Sfânta Maria”
sat Baraţi, comuna Mărgineni, judeţul Bacău;
Beneficiari indirecţi: elevii și preşcolarii Școlii Gimnaziale ”Alexandru Piru”
Mărgineni, comuna Mărgineni, judeţul Bacău, părinţii acestora şi cadrele didactice.
BENEFICIARII:
•
direcți: voluntarii, copiii din centrele sociale, elevii cu cerințe speciale;
•
indirecți: cadre didactice din școlile partenere, pǎrinți, elevi.
DURATA PROIECTULUI: 4 luni(martie, 2021 - iunie, 2021)
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR:
Activitatea 1:
Titlul activităţii: Lansarea proiectului „Copii pentru copii”
Descrierea activităţii: Activitatea se va baza pe informare şi dezbatere a activităţilor
din cadrul proiectului, la nivelul instituţiilor implicate, prin intâlniri cu părinţii copiilor
referitoare la: scopul şi obiectivele proiectului, formarea grupului ţintă.
Activitatea 2
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Titlul activităţii: Bucurii ȋn prag de sӑrbӑtori pascale
Descrierea pe scurt a activității:
Școala și centrul social din grupul țintǎ va prezenta un scurt moment artistic dedicat
Floriilor ṣi Invierii Domnului: scenete de micǎ dimensiune, colinde pascale, poezii, dansuri
tematice.
Activitatea 3:
a. Titlul activităţii: “Copilӑrie fӑrӑ bariere!“
Se vor derula activităṭi pe ateliere de lucru, dacă este posibil în incina unui centru
comercial din apropiere, în care elevii voluntari vor lucra împreună cu elevi din centrul social
“adoptat”. Se vor confecționa din materiale diverse, felicitǎri și alte suveniruri, prin diferite
tehnici.
Activitatea nr. 4
Titlul activităţii:”Copii pentru copii”
Descrierea activităţii:
Deplasarea elevilor/ preşcolarilor la Casa de copii „Sfânta Maria” Baraţi, comuna
Mărgineni, în scop umanitar, cu oferirea pachetelor cu donaţii copiilor instituţionalizaţi,cu
ocazia sărbătorii de 1 Iunie
REZULTATE CALITATIVE ȘI CANTITATIVE AŞTEPTATE CA URMARE
A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
•
Rezultate calitative:
- Elevii/ preșcolarii vor avea posibilitatea să cunoască şi să manifeste interes faţă de
situaţiile sociale prezentate.
- Participarea autorităţilor locale şi a părinţilor la activităţile proiectate va duce la
instituirea unei relaţii eficiente (informare, comunicare, implicare) între şcoală şi comunitate.
•
Rezultate cantitative
Implicarea unui numǎr cât mai mare de persoane care sǎ sprijine derularea
proiectului( voluntari din rândul profesorilor și elevilor, membri din comunitatea localǎ,
pǎrinți, eventuali sponsori);
Implicarea voluntarilor în cât mai multe activitǎți ale proiectului, prin care sǎ
își aducǎ contribuții proprii: workshop-uri, jocuri active de de socializare, cooptarea copiilor
din centre în activitǎțile ce presupun munca în perechi/ echipǎ;
MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI
- Raport intermediar şi raport final întocmit de coordonatorii proiectului, responsabili
de întreaga coordonare a activitǎților cuprinse în proiect;
- Întâlniri de lucru “fațǎ în fațǎ” la începul și la sfârșit de proiect;
- Lucrǎrile cu caracter practic- aplicativ prezentate de cǎtre cadrele didactice implicate
din cadrul sesiunii de comunicǎri privind educația în scopul dezvoltǎrii simțului comunitar.
MODALITĂȚI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII /SUSTENABILITĂȚII
PROIECTULUI
Cu mijloace şi materiale modeste, ne propunem ca în viitorul an școlar sǎ organizǎm
activitǎțile pe ateliere de lucru în spații publice, cǎlǎuzite de mesajul “Existăm temporar prin
ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veşnic prin ceea ce dăruim”.
În cadrul acestor workshop-uri caritabile, copiii și voluntarii vor putea sǎ colecteze
fonduri din donații ale indivizilor din jur, oferindu-le din produsele pe care le vor realiza prin
tehnici de lucru variate, reuşind să realizeze astfel autofinanţarea ediției viitoare a proiectului.
ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE
- distribuirea de pliante şi broşuri;
- note informative afişate la panourile şcolii;
- prezentǎri în cadrul comisiilor metodice, consiliilor profesorale, cercurilor
pedagogice; presa locală.
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE, O PROVOCARE
PENTRU ȘCOALĂ, O LECȚIE PENTRU VIAȚĂ
Prof. Erimia Luminița, Prof. Dogaru Felicia Dora
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Alexandria, jud. Teleorman
Motto:
Speranță, credință și dragoste!
Pentru școala românească, această perioadă dificilă a devenit o provocare atât pentru
profesori, cât și pentru elevi, mai ales pentru acei copii cu cerințe speciale, ale căror nevoi
sunt multiple și implică măiestrie, pertinență și sensibilitate nemăsurată din partea tuturor.
Atunci când întâlnești un copil, care va fi educat conform proiectului ,,Educația
copiilor cu cerințe speciale sau acceptarea diferenței”, orice pedagogie pălește în fața cazului
concret întrucât sufletul este cel care primează în fața reperelor și legilor umane. De aceea
facem apel la unitate realizată printr-o legătură consolidată de altruism și solidaritate. Nu
trebuie să ezităm pentru a privi în sufletul celuilalt și a ne da seama ce îi lipsește. Virusul nu
implică o singură țară, ci implică întreaga lume, iar acest lucru ne obligă să acționăm moral,
să oferim sprijin celor aflați în nevoie și să răspândim bunătate în jur. Această perioadă
dificilă pune la încercare modalitățile noastre de adaptare la situația dată. O mare schimbare a
fost trecerea de la învățământul tradițional la cel în mediul online. Educația la distanță este
benefică pentru a ne păstra motivația de învățare și contactul cu material școlară în interesul
elevului și al copilului cu cerințe speciale.
Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează mai multe sectoare din
societate, unele dintre ele nepregătite să facă față unor situații critice așa cum este și cazul
Educației, pusă în fața unei noi provocări, cea digitală, a predării online.
Data de 11 martie 2020 rămâne memorabilă deoarece atunci s-a hotărât închiderea
școlilor, iar elevii, profesorii, autoritățile și părinții încearcă să se adapteze la noua realitate,
cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul online până
când rata cazurilor va fi foarte mică, după campania de vaccinare, când elevii și profesorii se
pot întoarce în siguranță la școală.
Operațiunea a fost testată treptat, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte
scurt, iar elevii și-au folosit propriile telefoane, tablet sau laptopuri sau pe cele ale părinților,
pentru a participa la aceste lecții online.
Dificultatea este că oficialii din educație au pus în aplicare acest sistem fără o minimă
pregătire prealabilă și fără a asigura tuturor elevilor condiții egale de pregătire.
Mulți elevi nu au acces la internet și nici tablete, ceea ce face ca decizia Ministerului
Educației privind învățământul online să adâncească diferențele dintre elevii din mediul urban
și rural, dar să nu-I uităm nici pe cei cu cerințe speciale !
Școala românească are nevoie de implicare și de adaptare la meseriile viitorului, iar
schimbarea trebuie să înceapă acum, cu schimbarea mentalității profesorilor deoarece statul
român nu a fost pregătit pentru activitate didactică la distanță.
Trecând peste întreruperi, greutăți, lipsa colaborării și decizii impuse peste noapte,
există unități de învățământ care s-au adaptat rapid, cu success noilor metode de învățământ
online, pentru că se pregăteau deja pentru școala viitorului.
Un mare câștig a fost unitatea profesorilor, dar și receptivitatea copiilor, chiar mai bine
pregătiți pentru online, care au împărtășit dascălilor cunoștințele din domeniul IT, astfel s-a
creat o apropiere și o empatie între toți.
Pentru o îmbunătățire a orelor online, includerea metodelor tradiționale în predarea online
aduce un plus de valoare acestui stil de învățare. Noi, profesorii, am fost foarte uniți, nu neam simțit judecați cu toate că părinții spuneau în șoaptă că metodele profesorilor sunt
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învechite, neștiind că nu am fost instruiți pentru o astfel de predare. Spre uimirea noastră,
copiii ne-au învățat și ei cum să folosim tehnologia și a fost un proces de învățare reciproc.
Copiii au fost binevoitori și noi ne-am bucurat de prezența lor, iar părinții au fost mulțumiti.
Există profesori pasionați, care muncesc de două-trei ori mai mult decât înainte cu entuziasm
pentru profesia aleasă întrucât această nouă modalitate de predare presupune adaptare și
creativitate.
Menirea dascălului este aceea de a dezvolta, de a modela, de a descoperi măreția din
fiecare copil și de a scoate în evidență ceea ce este mai bun și mai frumos din ființa umană!
Într-adevăr, suntem într-o lume complicată sau așa ne place să credem, într-o lume aflată
permanent în schimbare, dar încercăm să găsim totdeauna cea mai bună cale de a pătrunde în
sufletul acestui copil deosebit, special, încercat de soartă și neînțeles de cele mai multe ori de
către societate.
Dar, așa cum spune Andrei Pleșu: „Dacă îţi acorzi un cât de mic răgaz, dacă arunci,
de jur împrejur, o privire odihnită, curioasă şi nepătimaşă, vei găsi destule argument să te
bucuri…”
Fiecare demers al nostru va fi important dacă vom găsi cheia pentru decodarea
nevoilor acestor copii cu cerințe speciale aplicând tehnici și metode personalizate, dar
adaptate secolului în care trăim.
De aceea fiecare adult, fiecare dascăl are o mare responsabilitate în formarea și
modelarea tinerilor de azi pentru că atât faptele noastre sunt importante, dar și urmările
acestora, care vor defini caracterul generațiilor viitoare!
BIBLIOGRAFIE
Pleșu Andrei, Despre frumusețea uitată a vieții, Editura Humanitas, București, 2011
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MENTINEREA INTERESULUI ELEVILOR CU CES
FOLOSIND RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE
EXEMPLU DE BUNE PRACTICI
Prof. înv. primar Fechita Luciana Petronela
Școala Gimnazială Tamaseni, jud. Neamț
Având în vedere că existența copiilor cu CES este o realitate permanentă, școala
trebuie să se adapteze și să ofere un mediu de învățare incluziv în care toți copiii să aibă
posibilitatea să se dezvolte. Pentru aceasta este necesar ca școala să creeze parteneriate
educaționale cu personal specializat, cu centrele de resurse și asistență educațională, ca
profesorii din școli să devină ei înșiși agenți ai educației inclusive și nu în ultimul rând o
colaborare mai strânsă cu părinții.
Aceste deficiențe împiedică elevul să se dezvolte normal, prin urmare este nevoie de
un plan de intervenție pentru ameliorarea acestora. La nivelul elevului în primul rând trebuie
realizate activități de motivare de sine, copilul trebuie să aibă o atitudine pozitivă, să fie
încurajat și susținut.
Disciplina: Dezvoltare personală
Clasa a II-a
Conținutul vizat: Diversitate. Fiecare este unic; diferențe individuale
Subdomeniu: Autocunoaștere și atitudine pozitivă față de sine și față de ceilalți
Domeniu: Autocunoaștere și stil de viață sănătos
Competența/ competențele specifice vizate:
1.1. – Stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și ceilalți după criterii simple;
2.1. – Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate;
2.2. – Utilizarea unor elemente de ascultare activă;
2.3. – Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. RESURSE PROCEDURALE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, expunerea, descoperirea, explicaţia, jocul
de rol, lucrul cu metafora, exprimarea corporală, autoanaliza.
b) Forme de organizare: individual, pe grupe, frontal.
2. RESURSE MATERIALE: resurse digitale
Play Video, laptop, videoproiector, resurse necesare realizării posterului „Copacul înțelept”
(frunze decupate din hârtie colorată, copacul desenat pe poster)
3. RESURSE TEMPORALE: 45 minute
4. RESURSE UMANE: 23 elevi
5. RESURSE SPAŢIALE: sala de clasă
6. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică comportamentului
elevilor, evaluarea reciprocă, aprecieri verbale
Resursa digitală https://youtu.be/P2OiQK-sEnU, povestită pe scurt: O oiță trăia fericită,
veselă, mulțumită de ea ( mai ales de modul în care arăta). Avea o bună colaborare cu vecinii
și prietenii ei. Cântau și dansau împreună. Într-o primăvară, oița este tunsă (i se vedea doar
pielea – roz). Văzându-și reflecția chipului în apă, oița s-a închis în sine și a început să sufere.
Vecinii și prietenii ei au început să râdă de felul în care arăta (ridicol, ciudat și roz). Un iepure
înțelept, cu înfățișare ciudată, pe nume Iepur-Cerb, îi dă un sfat: „Nu contează cum arăți –
contează atitudinea! Câteodată ești pe val, câteodată nu. Folosește-ți abilitățile și poți ajunge
cineva!”. Oița i-a urmat sfatul, și s-a vindecat. Ea a învățat că „Un sfat bun vă scapă de
belele!”
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Modalitățile de valorificare ale resursei alese la clasă, în activitățile de învățare propuse
(organizarea didactică a parcurgerii conținutului de către elevi / realizarea activității):
Discuții pe baza vizionării filmulețului:
a) Ce îl făcea unic pe iepure? (Răspunsuri primite: „Faptul că avea coarne de cerb.”)
b) Ce aveți voi unic, diferit față de ceilalți copii? (Răspunsuri primite: „Sunt timidă, vorbesc
încet.”; „Scriu cu mâna stângă”; „Eu sunt fată și sunt foarte înaltă.”; „Iar eu sunt băiat și sunt
cel mai mic ca înălțime din clasă.”; „Eu sunt plinuț -ca să nu zic gras”; „Nu văd bine, port
ochelari”)
Modalități de implicare a elevilor în propria învățare ( Copacul înțelept)
Se montează pe flipchart posterul pe care este desenat un copac
Ce a făcut Iepurul-Cerb pentru a o ajuta pe Oiță să depășească starea de interiorizare în care
intrase?
(Răspuns primit: Iepurul-Cerb i-a zis: „Un sfat bun vă scapă de belele!”)
d) Ce sfat i-ați fi dat voi oiței, dacă ați fi fost în locul Iepurului-Cerb?
e) Se distribuie câte două frunzulițe fiecărui elev. Li se solicită elevilor să scrie sfatul lor pe
frunză, apoi să o fixeze cu un bold în copac.
f) Pun pe panou mai multe frunzulițe cu sfatul Iepurului-Cerb „Nu contează cum arăți –
contează atitudinea! Câteodată ești pe val, câteodată nu. Folosește-ți abilitățile și poți ajunge
cineva!”
f) Ați fost în situația oiței? S-a întâmplat ca prietenii, cunoscuții voștri să râdă, să vă ironizeze
pentru aceste caracteristici? (Răspunsuri primite: „Daaa!”)
g) Copii sunt rugați să meargă la Copacul Înțelept pentru a primi sfatul potrivit, asemeni oiței.
h) Copiii merg pe rând și își aleg câte o frunză cu un sfat potrivit lor.
i) Copiii vor citi, pe rând, sfatul primit de la copacul înțelept.
Cum poate fi valorificată această resursă în activitatea de evaluare (autoevaluare/ interevaluare)/ realizarea feed-backului
j) Se solicită elevilor să-i scrie Copacului Înțelept, pe a doua frunzuliță distribuită, ce atitudine
vor avea de astăzi înainte. Frunzulițele vor fi lipite în copac.
Adaptare la categorii de elevi în risc. Această lecție implică în mod deosebit categoriile de
elevi aflați în risc. Ei se identifică foarte ușor cu personajul principal – oița, suferă pentru o
clipă alături de ea, regăsindu-se fizic, atitudinal, în interiorizarea ei, își dezvoltă atitudini
pozitive, urmând sfatul „Copacului Înțelept”: „Nu contează cum arăți – contează atitudinea!
Câteodată ești pe val, câteodată nu. Folosește-ți abilitățile și poți ajunge cineva!”
Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect focalizează atenția asupra dezvoltării
competențelor-cheie ale absolventului unui ciclu de învățământ, te ajută să-ți regândești
proiectarea didactică, să elimini clișeele didactice.
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STRATEGII ȘI METODE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE UTILIZATE
DE CADRE DIDACTICE CARE PREDAU LA CLASELE
ÎN CARE SUNT INTEGRAȚI ELEVII CU CES
Prof. Fedorca Letiția
Liceul Teoretic " Iulia Hasdeu", Lugoj, jud. Timiș
Învățarea la copiii cu CES, ca proces de achiziție de noi cunoștințe și de formare de
capacități cognitive este mult mai eficientă dacă se realizează în grupuri mici, dacă este activparticipantă, cooperativă, partenerială și implicată la maximum posibil. Se pot utiliza strategii
colaborative, parteneriale, de învățare prin cooperare, de învățare individualizată.
Elevii care încep școala, au de foarte puține ori capacitatea de concentrare uniformă și
de-a lungul carierei lor școlare, resimt efectele capacității reduse de concentrare. Toate cadrele
didactice se străduiesc din greu să mențină atenția maximă a elevilor lor și au la dispoziție o
gamă de strategii și de posibilități de motivare. Spațiile care nu conțin stimulatori ce distrag
atenția măresc șansele elevilor de a-și finaliza sarcinile și de a câștiga recompensele ce
acompaniază succesul.
Strategiile de învățare prin colaborare favorizează învățarea la toți elevii participanți,
contribuie la acceptarea cu ușurință a diferențelor dintre elevi, modifică eficient relațiille
interpersonale și cantitativ și calitativ. Influența învățării prin colaborare asupra stimei de sine
a elevilor, deși este oscilantă în timp sfârsește prin a fi pozitivă. Învățarea prin colaborare
contribuie la socializarea elevilor și determină adaptarea curriculară continuă la cerințele și
nevoile tuturor elevilor.
Psihologia comportamentală, psihologia cognitivă și psihologia socială au demonstrat
cu certitudine că o învățare în grupuri mici, activă și colaborativă este singura măsură să
asigure: o reală interacțiune și intercomunicare/interrelaționare; o redistribuire corectă de
recompense sociale tip apreciere/considerație/respect; o restructurare firească a distribuirii
autorității în grup; o distribuție eficientă a sarcinilor de lucru; o recorectare a obiectivelor
educaționale, din mers; o valorificare a învățării ce depășește ceea ce s-ar fi interiorizat prin
învățare individuală.
Integrarea înțeleasă și realizată ca includere a unu, doi sau mai mulți elevi cu CES într-o
clasă cu alți 20-25 elevi normali este cea mai frecventă formă de realizare a integrării
educative.
Strategiile de micro-grupuri, cooperative, activ-participative trebuie să fie în plus și
parteneriale cu necesitate. Se recomandă atenție sporită pentru: a evita ca unul sau doi elevi
mai buni (dintre cei normali), din grupul de lucru, să domine activitatea grupului; a evita ca
elevii normali să acorde ajutor în exces colegilor cu CES; a impiedica solicitarea în exces de
către colegii cu CES a ajutorului celorlalți; a destructura ierarhii de autoritate, care tind să se
fixeze inoportun; a evita o intradistribuire a sarcinilor, în grup; a impiedica subevaluarea unor
rezultate modeste, parțiale ale colegilor cu CES de către ceilalți; a evita orice concurență,
competiție intragrupală, în orice alte situații decât cele care presupun în mod explicit acest
lucru, pe fondul unei redistribuiri specifice a sarcinilor în acest sens.
Învățarea prin cooperare este o strategie activizantă de învățare care presupune un set de
modalități instrucționale ce angajează mici echipe de elevi pentru a promova interacțiunea
colegială și colaborarea în abordarea unor subiecte de studiu. Învățarea prin cooperare are loc
atunci când elevii sunt implicați împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri mici, pentru a
rezolva o problemă, pentru a explora o temă nouă sau pentru a creea idei noi. Învățarea prin
cooperare îi poate ajuta pe elevi să devină mai puțin dependenți de profesori. Elevii sunt
încurajați să lucreze în colaborare, sprijinindu-se unul pe altul și căutând soluții pentru
problemele puse de sarcinile și activitățile lor. Cel mai important aspect al învățării prin
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cooperare trebuie să fie acceptarea de către membrii grupului a faptului că ei își pot realiza
propriile obiective doar dacă ceilalți membrii și le realizează pe ale lor.
Alături de învățarea prin cooperare, învățarea individualizată reprezintă o strategie
importantă utilizată în învățarea în clasa integrată. Pentru a oferi elevilor cu CES cadrul cel
mai propice învățării trebuie cunoscute caracteristicile acestora, să fie tratați în mod egal,
având o comportare pozitivă, dar neezitând să-și manifeste dezacordul în fața unor greșeli. Cel
mai bun mod de a reduce anxietatea elevilor, este de a asigura o învățare individualizată ce se
adresează cerințelor lor și care face apel la evaluarea criterială. Elevii participă și la luarea
deciziilor ce îi privesc, discuțiile cu ei bazându-se pe cerințele lor intelectuale și afective.
Încrederea în forțele proprii și capacitatea de a finaliza ceea ce au început sunt comportamente
ce se achiziționează în timp.
Metodele de predare-învățare utilizate de cadrele didactice care predau la clasele în care
sunt integrați copii cu CES sunt numeroase și variate. Câteva metode de învățare care pot fi
eficient aplicate în condițiile educației integrate și funcție de necesitățile și particularitățile
contextelor instructiv-educative respective sunt: brainstorming, masa rotundă ,cadranele,
cvintetul, diagrama Venn, predarea reciprocă, termenii cheie, turul galeriei, harta povestirii,
ciorchinele, cubul.
Brainstorming este o tehnică de consfătuire prin care un grup de oameni încearcă să
găsească o soluție pentru o problemă specifică prin adunarea spontană a tuturor ideilor de la
membrii grupului; este un proces creat pentru a obține numărul maxim de idei dintr-o anumită
arie de interes; este o tehnică care mărește capacitatea de a genera noi idei; este partea dintr-o
problemă rezolvată care implică crearea de noi idei fară a fi judecate sau respinse.
Masa rotundă este o tehnică de învățare prin cooperare care este indicat a fi folosită în
grupuri mici de elevi. O variantă presupune trecerea de la un elev la altul, într-un sens bine
stabilit, a unei hârtii și a unui creion. Fiecare elev va nota cu acest creion și pe această hârtie
informațiile, ideile și soluțiile sale. O altă variantă este ca fiecare elev să aibă un creion de altă
culoare, hârtia fiind aceea care va trece de la un elev la altul. Practicarea acestei tehnici
presupune: formularea unei întrebări sau probleme de către profesor, formularea individuală a
răspunsurilor și colectare a acestora prin una dintre modalitățile de mai sus.
Metoda cadranelor este o modalitate de rezumare și sintetizare a unui conținut
informațional solicitând participarea și implicarea elevilor în înțelegerea acestuia. Metoda
presupune realizarea a patru cadrane prin împărțirea colii de hârtie.
Cvintetul este o poezie de cinci versuri care solicită capacitatea elevului de a rezuma și
sintetiza informații, idei, sentimente și convingeri în exprimări concise, care exprimă reflecții
personale asupra subiectului. Cvintetul este o tehnică de reflecție rapidă și eficientă prin care
se rezumă și se sintetizează cunoștințele complexe, sentimentele și convingerile elevului
despre un subiect. Dacă propunem un subiect unic vom constata diversitatea opiniilor în
exprimarea aceluiași conținut.
Diagrama Venn este utilă pentru comparații și contraste; indică interrelația dintre două
elemente. Elevii utilizează diagrama Venn pentru a distinge cu mai mare claritate
similitudinile și diferențele; plasând informațiile cheie în diagramă, există mai multe șanse ca
elevul să înțeleagă tiparul propriului proces de învățare.
Predarea reciprocă permite tuturor participanților să experimenteze rolul profesorului,
călăuzindu-i pe ceilalți printr-un text. Procedeul este foarte potrivit mai ales pentru un text
informativ. Procedura reciprocă se face în grupuri de patru până la șapte participanți. Toți
participanții au exemplare din același text și joacă pe rând rolul profesorului, parcurgând
urmatorii pași: primul elev citește cu voce tare primul paragraf; al doilea elev din grup rezumă
ceea ce s-a citit; al treilea elev din grup pune una-două întrebări despre text, la care ceilalți
trebuie să răspundă; al patrulea elev din grup sintetizează și cere colegilor să-și noteze în
caiete: cere colegului cu numărul 2 din grup să citească fragmentul următor și precizează care
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este acesta (circuitul continuă); profesorul clarifică lucrurile neclare pentru ceilalți/
eventualele confuzii rezultate din răspunsurile celorlalți (la sfarșitul activității).
Turul galeriei împarte în grupuri de trei sau patru, elevii lucrează întâi la o problemă
care se poate materializa într-un produs, pe cât posibil pretându-se la abordări variate.
Produsele sunt expuse pe pereții clasei. La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin
clasă, pentru a examina fiecare produs. Își iau notițe și pot face comentarii pe hărțiile expuse.
După turul galeriei, grupurile își reexaminează propriile produse prin comparație cu celelalte
și citesc comentariile făcute pe produsul lor.
Harta povestirii este o formă de organizare și sintetizare a conținutului informațional al
unui text. Aceasta include: localizarea evenimentului (spațiul fizico-geografic,
social,cultural); problema; motivul; aspectul generativ; evenimentele; etapele; fragmentele;
personajele; soluția; concluziile.
Ciorchinele este o tehnică de predare-învățare menită să încurajeze elevii să gandească
liber, să stimuleze conexiunile de idei sau să ofere noi sensuri ideilor însușite anterior.
Cubul permite studierea unei teme din perspective diferite și presupune utilizarea unui
cub pe ale cărui fețe se notează instrucțiunile.
În timpul lecției se pot folosi materiale resursă pentru a-l sprijini pe elev. Este nevoie de
reflecție și de planificare pentru a elabora materialele de sprijin, pentru diferitele jocuri și
experiențe. Făcând legătura între un concept dificil și o imagine, un sunet sau un miros poate
crește simțitor probabilitatea rememorării. Repunerea în scenă a acestor stimuli atunci când
conceptul trebuie redat, îi poate permite elevului să-l localizeze mai repede în memorie.
BIBLIOGRAFIE
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STRATEGII FOLOSITE DE PROFESORI PENTRU SPRIJINIREA
ELEVILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE
Prof. Florea Alina Simona
Colegiul Tehnic Câmpulung, Câmpulung, Jud. Argeș
Timpul pe care un copil îl petrece la școală oferă oportunități neprețuite de învățare.
Oportunitățile pierdute în acest moment pot avea un impact major asupra șanselor pe care le
va avea copilul în viață. De aceea, este vital ca cei care au nevoie de ajutor suplimentar să
beneficieze de sprijinul adecvat la momentul oportun.
Nevoile de sprijin pot apărea ca urmare a oricărui factor care dă naștere unei bariere de
învățare, factor legat de tulburări sociale, emoționale, cognitive, lingvistice, fizice sau
senzoriale, de situația familială sau a asistenței medicale de care beneficiază.
Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, încearcă să se
adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să
continue în mediul online. Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației întrun timp foarte scurt, iar elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe
cele ale părinților, pentru a putea urma lecțiile online.
Conceptul de cerinţe educative speciale aspiră la depăşirea tradiţională a separării
copiilor pe diferite categorii de handicap, printr-o abordare “noncategorială” a tuturor
copiilor. Dreptul de a fi educaţi în acelaşi fel, în acelaşi context social ca şi ceilalţi copii este
considerat a fi unul universal, de care să se bucure orice copil, indiferent de handicap.
CES exprimă o necesitate evidentă de a se acorda anumitor copii o atenţie şi o
asistenţă educaţională suplimentară, fără de care nu se poate vorbi efectiv de egalizarea
şanselor, de acces şi participare şcolară şi socială.
Cu siguranță, nu a fost și nu este ușor pentru nicio unitate de învățământ să-și transfere
activitatea în mediul online. Procesul necesită multă răbdare, o planificare cât mai bună, dar
mai ales o comunicare eficientă între partenerii educaționali – profesori, părinți, elevi.
Şcoala online a apărut neaşteptat, ca o mare necesitate şi ne-a provocat să fim deschişi
către noile tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât eram pregătiţi emoţional, tehnologic,
legislativ, economic etc. Experiența şcoala online este una inedită, iar acest tip de învățământ
necesită o implicare activă a tuturor factorilor educaționali, pentru valorificarea eficientă şi
raţională a tuturor resurselor.
În calitate de profesor la o clasă cu elevi cu CES întotdeauna încerc să găsesc cele mai
potrivite căi prin care să îmi însoţesc elevii către cunoaștere și integrare. Nu este simplu, dar
cu dăruire, imaginaţie și multă răbdare se pot crea strategii eficiente care să îi sprijine în acest
sens.
Am observat că scenariile didactice care cuprind metode și tehnici interactive sunt
eficiente, mai ales în cazul elevilor cu CES care sunt integraţi în școlile de masă alături de
colegi cu o dezvoltare tipică deoarece încurajează socializarea, spiritul de toleranţă și suport.
TIC poate încuraja şi dezvolta colaborarea în clasă, multe programe fiind folosite
pentru astimula elevii să lucreze în echipă. Munca în echipă poate fi o bună strategie
pentruintegrarea copiilor cu CES, deseori interacţiunile cu aceştia fiind evitate de colegi.
Elevii mei sunt dornici să învețe lucruri noi, au fost bucuroși că au primit tablete și
fiecare a găsit acasă un loc potrivit pentru lecții. Educația de calitate pentru copiii cu CES este
despre armonizare. Despre a găsi ce este potrivit să-i predai copilului, asta nu doar în sistem
on-line, ci tot timpul.
La momentul începerii epidemiei de Covid-19, copiii cu cerințe educaționale speciale
(CES) au avut cel mai mult de suferit.
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Aplicarea TIC pentru soluţionarea problemelor (sarcinilor) compensatoriivizează
utilizarea noilor tehnologii ca o asistenţă tehnică, care permite elevilorcu CES să participe
activ în procesul de interacţiune şi comunicare. Spre exemplu, în cazul unui copil cu probleme
locomotorii, mijloacele TIC îl potajuta să scrie, iar în cazul unui copil cu probleme de văz,
TIC îl poate ajutasă citească (mărirea dimensiunii literelor/cifrelor). TIC dezvoltă la elevi
capacitateade a interacţiona cu mediul înconjurător accesibil, de a face alegerilereieşind din
experienţele proprii,de a sprijini şi a rezolva problemele sociale şide învăţare, de a avea acces
la informaţii, de a comunica cu alte persoane. Deasemenea, TIC pot recupera (compensa) sau
substitui lipsa funcţiilor naturaleale organismului.
Aplicarea TIC pentru soluţionarea problemelor didacticeca un instrumental învățării a
determinat o nouă dimensiune a educaţiei (competenţa digitală) şi o altă abordare a procesului
educaţional. Aplicarea TIC aduce o varietate de noistrategii de predare-învăţare-evaluare,
deoarece creează numeroase oportunităţide individualizare a procesului educaţional. TIC
permit valorificarea curriculumuluigeneral într-o formă în care să satisfacă necesităţile unice
şi diferenţele,dar şi să dezvolte abilităţile individuale prin abordarea unui ritm propriu
dedezvoltare, devenind o resursă valoroasă pentru învăţare şi incluziune.
TIC pentru soluţionarea problemelor de comunicare pot avea rolul de mediator în
procesul de comunicare. Computerul este un dispozitiv unic în facilitarea procesului de
comunicare, iar, în unele cazuri, este unicul mijloc de comunicare cu lumea din jur.
Tehnologiile moderne de comunicare permit persoanelor care întâmpină bariere în
comunicare să-şi realizeze capacităţileprin diferite forme convenabile lor, iar pentru
persoanele la care aceste bariere sunt şi mai complicate din cauza problemelor locomotorii
tehnologiile sunt unicul mijloc de comunicare şi de exprimare a opiniilor şi necesităților lor.
În cazul imposibilităţii deplasării elevilor în clasele de studii, TIC poate servi drept instrument
pentru organizarea învăţământului la distanţă. Utilizarea TIC în sprijinul elevilor cu CES
facilitează comunicarea şi participarea atât încadrul orelor de curs, cât şi în afara lor.
Primul pas în utilizarea TIC, inclusiv a unei table interactive, este să ne gândim
laacestea ca sprijin pentru necesitățile unuia sau mai multor elevi, dar să-l organizăm și
utilizăm ca pe un mediu de învățare în care să se diferențieze și să se inoveze predarea
,individualizând-o și racordând-o la necesitățile educaționale ale grupului.
Cea mai eficientă metodă de implicare a TIC în procesul de predare-învățareevaluaresunt softurile educaţionale, care reprezintă orice produs software, în formatdiferit,
care vizează o lecţie, o temă, un subiect, un experiment etc.
Pe parcursul desfășurării activității online am încercat să selectez resurse educaționale
deschise și a altor categorii de mijloace și resurse care pot fi utilizate în intervenția
educațională în sistem online pentru elevii CES. De asemenea, am realizat resurse
educaționale specifice pentru elevii cu diferite dizabilități. Am discutat cu diriginții claselor
unde există elevi cu diferite afecțiuni și am identificat împreună resurse educaționale dedicate
activităților de învățare online, în funcție de deficiența elevilor.
Învățământul la distanță desemnează o nouă experienţă de învățare, pe care elevii o
experimentează cu succes. În timp ce aceastăînvăţare la distanţă (DistanceLearning)
reproduce învățarea la fața locului, profesorii au început să ofere o instruire adecvată care să
permită elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online.
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STRATEGII DIDACTICE DE PREDARE PENTRU ELEVII CU CES
Prof. Foarcea Maria, prof. Ion Daniela
Școala Gimnazială ”George Marinescu” Drăganu, jud. Argeș
În proiectarea și desfășurarea lecţiilor, cadrele didactice pot valorifica cele mai
operante modalităţi de lucru, mixând strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne,
utilizând diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor asigura
autonomia personală și integrarea socio-profesională.
Materialele didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale sunt: materiale informativ–demonstrative: atlase zoologice, planşe,
CD-uri, etc; materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: microscop, lamele,
preparate fixe şi proaspete, acvariul din laborator, etc.; materiale de evaluare a rezultatelor
învăţării: tipuri de teste, lecţii în programul Ael, portofoliul, etc.
Este o provocare să lucrezi cu copiii cu CES, având ȋn vedere caracteristicile și
manifestările tulburărilor cu care se confruntă, dar nu este imposibil deoarece și ei au potential
pentru dezvoltare, doar că este necesar să se descopere cele mai potrivite moduri prin care să
fie activat. Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială se
subordonează principiilor didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și
adaptare la particularităţile aptitudinale ale elevilor.
Profesorii ar trebui să fie conștienți d℮ faptul că strategiile de predare către copiii cu
autism ar trebui să includă indicii și suporturi vizuale și ar putea utiliza sistemul de
comunicare prin schimb de imagini (PECS - Picture Exchang℮ Communication System), care
este eficient pentru a ajuta copiii cu autism să dezvolte abilități de comunicare în limbaj.
Unii autori au descoperit că predarea PECS a accentuat semnificativ vorbirea
spontană, vorbirea imitativă și unele abilități sociale la băieții cu autism. Astfel, acest sistem
de comunicare este o intervenție bazată pe dovezi.
Imaginile PECS sunt folosite pentru a reprezenta categorii cum ar fi îmbrăcăminte,
jucării, activități, sentimente, evenimente speciale, alimente, părți ale corpului etc. Folosind
acest sistem, copilul inițiază un act de comunicare și poate cere și primi obiecte diferite din
mediul înconjurător.
Astfel, PECS se bazează pe schimbul de imagini pentru elementele și evenimentele
dorite. Autorii au definit scopul central al PECS, astfel: „Copiii care utilizează PECS sunt
învățați să abordeze și să dea o imagine a unui element dorit unui partener de comunicare în
schimbul acelui element. Făcând acest lucru, copilul inițiază un act comunicativ pentru un
element concret într-un context social”.
Sistemul PECS este alcătuit din șase faze:
a) Faza 1 este „Predarea inițiativelor” în care copilul este învățat cum să solicite un
obiect. Atunci când copilul dorește să ceară un obiect, partenerul (care poate fi persoana care
îl ajută pe copilul cu nevoi speciale în școală) îl va îndruma să ia o imagine a obiectului pe
care îl dorește și să o dea profesorului. Atunci când primește fotografia, profesorul va face un
scurt comentariu verbal (de exemplu, „vrei un creion”) și îi va da copilului elementul pe care
l-a solicitat.
b) În faza a doua, „Creșterea și generalizarea”, copilul este învățat să folosească
imagini în diferite circumstanțe și cu oameni diferiți. Partenerul de comunicare nu mai stă
lângă elev și astfel acesta trebuie să găsească adultul când cere ceva. Elementele sunt mutate
mai departe de elev și, de asemenea, numărul de articole este crescut. Elevii ar putea fi
obligați să așeze o fotografie în mâna partenerului înainte de a primi articolul.
Faza a treia, „Alegerea unui mesaj”, își propune să îi învețe pe elevi să facă diferența
între imagini și astfel să demonstreze că înțeleg cererea făcută. Profesorul selectează o
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imagine care îi place elevului și una care nu-i place. Trebuie să-l întrebe pe elev „ce vrei?” Și
să-l lase să selecteze imaginea. În timp ce-i dă elevului elementul selectat, profesorul observă
reacția copilului și astfel înțelege dacă copilul a selectat imaginea corectă.
În faza a patra, „Crearea unei propoziții” copilul învață să facă propoziții cu imagini
suplimentare. La început, copilului îi este predată imaginea „vreau” asociată cu imagini
suplimentare.
Faza a cincea, „Răspunsul la întrebări” vizează învățarea unui elev să facă propoziții
după ce i se adresează o întrebare care poate răspunde în formatul „vreau”.
În ultima fază, „Creşterea comunicării”, profesorul încearcă să-l învețe pe copil cum
să comenteze, acțiune în consecința căreia nu duce la obținerea de obiecte ci a atenției socială.
BIBLIOGRAFIE
1.Gherguţ, A., (2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, Editura Polirom, Iași.
2. Jinga, I. (2006), Manual de pedagogie, All, Bucureşti
3. Marcu, V. (2012), Tratat de psihopedagogie specială, Editura Universității, Oradea
4. Ştefan, M. (2006), Lexicon pedagogic, EAramis, Bucureşti
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SĂ RĂCORIM PĂMÂNTUL DIN NOU – lecție online
Prof. Fianu Gabriela
Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sfânta Filofteia” Ștefănești, jud. Argeș
Încălzirea globală este termenul folosit pentru a descrie creșterea temperaturii medii pe
Pământ. Ea are de a face cu climatul general al Pământului, mai degrabă decât cu vremea
într-o anumită zi. Pentru a înțelege încălzirea globală, ajută să știi ce este efectul de seră.
După cum s-ar putea aștepta după nume, efectul de seră funcționează... ca o seră! O seră va
prinde căldura soarelui în interior și rămâne caldă chiar și pe timp de noapte sau în timpul
iernii, atunci când temperatura de afară este în scădere.
Efectul de seră funcționează cam în același fel pe Pământ. Gazele din atmosferă, cum
ar fi dioxidul de carbon, captează căldura la fel ca acoperișul de sticlă al unei sere. Aceste
gaze de captare ale căldurii sunt numite gaze cu efect de seră.
Activitățile umane schimbă efectul natural de seră al Pământului prin creșterea
cantității de dioxid de carbon și alte gaze în atmosferă. O cantitate prea mare din aceste gaze
cu efect de seră pot face ca atmosfera Pământului să acumuleze din ce în ce mai multă
căldură. Acest lucru face ca Pământul să se încălzească.
Din fericire, există încă speranța de a opri încălzirea globală! Omenirea este conștientă
de efectele sale negative și a început o serie de acțiuni pentru a preveni schimbarea globală și
a opri încălzirea globală. Înțelegerea fenomenului și cunoașterea efectelor sale te vor ajuta să
devii o parte activă a soluției!
SARCINI
Ai învățat ce este încălzirea globală și acum dorești să faci o schimbare. Crezi că ar fi
grozav să le spui celorlalți din școala ta cât de important este să facem mici schimbări în
activitățile noastre zilnice, care pot combate schimbările climatice și pot face Pământul să se
răcorească din nou. Vrei să ai grijă de planetă și să-i încurajezi pe alții să facă la fel.
În primul rând, trebuie să găsești date și informații despre modul în care oamenii pot
face mici modificări ce vor reduce încălzirea globală. Speri că acest lucru va ajuta școala ta și
chiar membrii din cadrul comunității tale să facă o schimbare pentru a ajuta planeta.
Pentru a transmite mesajul tău, vei crea un colaj pe care îl poți afișa în școala ta,
pentru a le arăta profesorilor și colegilor cum pot face Pământul să se răcorească din nou.
Pasul 1: Găsirea informațiilor, datelor și materialelor
Pentru a începe, gândește-te la toate informațiile, fotografiile, diversele materiale și
fapte interesante pe care dorești să le incluzi în colaj. Trebuie să te asiguri că menționezi ce
este încălzirea globală și cum aceasta afectează negativ planeta.
Mai jos veți găsi unele informații cu privire la acest subiect.
Chiar și micile variații ale temperaturii medii a planetei pot avea un impact mare
asupra mediului. Iată câteva lucruri despre care oamenii de știință cred că se pot întâmpla pe
măsură ce temperatura crește. Unele dintre ele se întâmplă deja:
• Ghețarii se vor topi
• Nivelul oceanelor poate crește, ceea ce poate duce la inundații în orașele situate în
apropierea coastei
• Pot apărea fenomene meteo extreme
• Unele animale vor migra, ceea ce poate pune unele specii în pericol de dispariție
• Vor apărea schimbări în ecosisteme, biomele de vreme rece, cum ar fi tundra, se vor
reduce, în timp ce deșerturile se vor extinde (un biom este o comunitate mare de
vegetație și faună sălbatică adaptată la un climat specific. Cele cinci tipuri majore de
biome sunt acvatice, pășune, pădure, deșert și tundră)
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Pentru a afla despre schimbările climatice și încălzirea globală, dă click pe următorul
link:
Încălzirea globală pentru copii: https://www.youtube.com/watch?v=Vh8XVkzsn1Y
Pentru a afla despre efectele negative ale încălzirii globale asupra mediului și întregii
lumi, dă click pe următoare linkuri:
Plante, animale și ecosisteme:
https://archive.epa.gov/climatechange/kids/impacts/effects/ecosystems.html
Impactul schimbărilor climatice asupra plantelor și animalelor:
https://www.youtube.com/watch?v=yD6khRIL0tc
Pentru a afla cum poți reduce încălzirea globală și de ce este important, dă click pe
următoarele linkuri:
Care sunt cele mai importante lucruri pe care copiii pot să le facă pentru a preveni încălzirea
globală?
https://www.amnh.org/explore/ology/earth/ask-a-scientist-about-ourenvironment/how-can-kids-help-prevent-global-warming
Școli ecologice - ce poate face școala ta:
https://climatechangeconnection.org/resources/climate-friendly-schools/what-to-do/
Pasul 2: ȘI TU poți face o schimbare!
Vrei să le arăți oamenilor importanța încălzirii globale și efectul negativ al acesteia
asupra mediului. Știi că ajutându-i pe oameni să înțeleagă problema și să facă mici schimbări,
putem proteja cu toții planeta. Tu decizi să afli cum putem încetini sau chiar opri cu toții
încălzirea globală și ce opțiuni avem pentru a face Pământul să se răcorească din nou.
Mai jos sunt câteva idei ce te-ar putea ajuta:
• Folosirea rațională a energiei și apei
• Producea a cât mai puțini combustibili fosili
• Reducerea defrișărilor
• Stoparea irosirii alimentelor
• Producea a cât mai puțin gunoi (reutilizare și reciclare)
• Plantarea copacilor
Pentru mai multe informații despre cum să salvăm Pământul de schimbările climatice
și încălzirea globală, dă click pe următorul link:
Cum ajuți la reducerea încălzirii globale (copii):
https://www.wikihow.com/Help-Reduce-Global-Warming-(Kids)
Pasul 3: Timpul pentru design
Acum, deoarece știi totul despre încălzirea globală și modul în care aceasta afectează
mediul, este timpul pentru crearea colajului tău. Colajul ar trebui să fie plin de culoare și
interesant, cu informații interesante (fapte reale, materiale și imagini), astfel încât oamenii să
afle cum pot reduce sau chiar opri încălzirea globală. Poți căuta pe internet exemple de colaje
sau poate ai idei creative și dorești să îți creezi propriul colaj!
Poți utiliza diferite tipuri de materiale și vopsele, chiar atașa obiecte mici, utiliza
imagini sau desene proprii, poți face colaj pe hârtie, carton sau pânză.
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Concluzie
Felicitări! Tu și colegii tăi ați descoperit cu succes și v-ați dezvoltat gradul de
conștientizare cu privire la încălzirea globală. Ai făcut colaje grozave și i-ai ajutat pe toți din
școala ta să fie conștienți de impactul schimbărilor climatice asupra planetei.
Ai învățat că orice mică acțiune poate face schimbări pozitive!
Și că tu poți să îl protejezi și să-l salvezi!
Poți să faci Pământul să se răcorească din nou!
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SUNT DIFERIT, DAR SUNT CA TINE
Prof. Gaiță Sorina Elena, Prof. Jianu Liliana
Liceul cu Program Sportiv, Alba Iulia, jud. Alba
În urmă cu paisprezece ani nu ne-am fi gândită nicio clipă că o să cunoaștemîn
amănunt problemele legate de diferite dizabilități pe care le pot avea copiii și o să lucrăm cu
elevi minunați, dar viața întotdeauna ne surprinde atunci când avem impresia că am găsit un
echilibru în propria existență. Am întâlnit elevi care, pe parcursul anilor, s-au transformat, au
evoluat în școala noastră, deși nimeni nu ar fi crezut, deoarece erau elevi cu cerințe
educaționale speciale, iar noi eram o școală de masă, însă uneori se poate realiza chiar și
imposibilul atunci când se pune suflet, iar dorința de a face ceva bun pentru cel de lângă tine
nu are margini. Totul era frumos, până într-o zi când am auzit și simțit în preajma noastră
nemilosul virus, sub denumirea de SARSCOV-19. Toată munca noastră de ani de zile părea
că se duce la vale, iar elevii noștri cu cerințe educaționale speciale din nou erau puși la zid și
le era luată ultima bucurie și cea mai mare, aceea de a fi înconjurați de colegi care îi privesc
doar cu iubire și admirație.
Când școala s-a închis, ca o consecință a pandemiei care a lovit fără milă, am continuat
să păstrăm strânsă legătura cu părinții elevilor, dar și cu terapeuții acestora, asigurându-i în
primul rând că cea mai importantă este sănătatea. Am încercat să transform predarea din
mediul școlar în cel de acasă, făcând-o cât mai atractivă, folosindu-ne de instrumentele
tehnologice pe care le aveam atât noi ca și cadre didactice, cât și părinții elevilor noștri. Am
considerat că, pentru a avea un succes garantat, trebuie să lucrăm în echipă, așa cum
procedam și în timpul școlii. Am stabilit o primă întâlnire cu facilitatorii și părinții elevilor cu
cerințe educaționale speciale, întâlnire în care am pus la punct, în primul rând, obiectivele pe
care să le atingem, dar și strategii și metode de adoptat. Cel mai greu a fost să acceptăm ca
sunt puține activități care vor avea un randament vizibil și unde copilul va înregistra un
progres considerabil, dar cu toate astea nu ne-am dat bătuți în lupta noastră cu schimbarea.
Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale a fost foarte greu să înțeleagă faptul că,
dacă sunt acasă, asta nu înseamnă neapărat că sunt în vacanță. Așa că a fost nevoie de o
implicare deosebită a terapeutului și a părintelui. Au fost câteva momente în care toți ne-am
simțit copleșiți și la capătul puterilor, însă nu am renunțat nicio clipă la gândul că trebuie să
menținem zâmbetul pe buzele copiilor speciali din clasa noastră. Pentru început am pornit la
drumul acesta de școală online implicându-i pe elevi în activități de tipul jocurilor interactive,
însă, pe parcurs, am conștientizat că este nevoie de mai mult pentru a progresa, așa că am
reușit într-o oarecare măsură să implicăm elevii cu cerințe educaționale speciale în activitățile
noastre zilnice atât pe MEET, cât și valorificând aplicațiile de tipul LearningApps ori
Wordwall. Acești elevi au nevoie foarte mare de prezența fizică, de interacțiune directă, așa
că, nu de puține ori, am renunțat la predarea conform planificării și am intrat în mediul lor de
acasă. Elevii au lucrat cu ustensile de acasă, au intrat în bucătărie ori au plantat legume
împreună cu părinții lor.
Din păcate, școala online funcționează pe termen scurt mai ales când este vorba de
elevi cu cerințe educaționale speciale, iar izolarea în casă pentru ei constituie categoric un
regres enorm, vizibil în special în ceea ce privește dezvoltarea acestora din punct de vedere
comportamental, a capacității de a interacționa cu cei din jur, de a socializa.
Cu totate aceste impedimente, fiecare gest sau întrebare adresată din partea acestor
elevi a fost un mare progres pentru noi ca și cadre didactice, dovedind încă o dată că
implicarea tuturor la nivel maxim poate aduce satisfacții pe termen lung și atingerea unor
obiective care, la început, păreau a fi tabu, de ordinul iluzoriului.
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JOCURI MATEMATICE ADAPTATE PREDĂRII ONLINE
Prof. Gatea Simona
C.Ş.E.I. „Dumitru Ciumăgenu” Timişoara, jud. Timiș
Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări. Ne întrebăm
zilnic:„Şcoala încotro”? Este o incertitudine pentru părinți, elevi și profesori. Toţi privind cu
îngrijorare spre viitor. În contextul acesta, care sunt și cum se modifică rolurile familiei și ale
școlii, în educația copiilor? Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și
conceptul de școală online pot fi o oportunitatea de a învaţa în continuare.
Nevoile elevilor cu cerinţe educative speciale a devenit în ultimii ani prioritare atât
pentru sistemul național de învățământ dar și pentru educatori, profesori și părinţi părinți
Luptăm pentru o viață normală pentru acești copii chiar şi în perioada pandemiei.
Jocul didactic este o metodă care constă în plasarea elevilor într-o activitate ludică cu
caracter de instruire. Învăţarea care implică jocul devine plăcută şi atrăgătoare, se face într-o
atmosferă de bună dispoziţie şi destindere. Indiferent de tipul său, jocul didactic trebuie să
îndeplinească anumite cerinţe:
- Să aibă precizate obiectivele pedagogice;
- Să fie raţional integrat în sistemul muncii educative;
- Să dozeze gradul de dificultate implicat (în funcţie de particularităţile de vârstă şi
intelectuale ale copiilor);
- Să fie dozate din punct de vedere calitativ.
Activităţile ludice cu valenţe instructive pot fi extrem de variate. Ele trebuie să fie
folosite pentru a dinamiza activitatea de predare-învăţare şi pot fi îmbinate cu alte metode, în
funcţie de particularităţile intelectuale şi de vârstă ale elevilor şi de tipul de lecţie. Jocul
didactic constitue şi o formă de activitate prin care se rezolvă una sau mai multe sarcini
didactice prin îmbinarea tehnicilor de realizare a acestor sarcini cu elementul de joc.
Aceasta metodă o folosim în diverse forme pentru a stimula elevii cu cerinţe
educative speciale să rezolve o sarcină de lucru într-o formă cât mai atractivă.
Am folosit jocul didactic pentru disciplina matematică
Exemple:
JOCUL SĂ NUMĂRĂM
Acest joc vine în sprijinul elevilor cu cerinţe educative speciale.Profesorul are
pregatite următoarele materiale; nişte cartoane pe care sunt desenate pietricele şi coşuleţe
goale.
Pe fiecare coşulet este scrisă o cifră, iar elevul trebuie să umple coşuleţul cu un număr
corespunzător de pietricele. Este şi un alt mod de a învăţa să numărăm.
Elevii primesc o foaie laminată ca în imagine şi cartonaşe cu cifre de 0 la 10.
Sarcina de lucru: sub fiecare rând de pătrăţele elevii trebuie să pună cartonaşul cu cifra
corespunzătoare.
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JOCUL FLORILOR
Acest joc care ca scop consolidarea conceptului de număr.
Profesorul are pregatite câteva planşe pe care sunt desenate flori cu numere la 0 la
10. Elevilor la da cartonaşe cu numere de la 0 la 10 ( pe fiecare cartonaş este scris un număr
de la 0 la 10)
Sarcina de lucru: profesorul ridică în faţa clasei o planşă pe care sunt desenate de exemplu
două flori. Va cere elevilor să ridice cartonaşul care are cifra corespunzatoare numărului 2.
Jocul se poate desfăşura sub formă de concurs şi se poate folosi şi în perioada şcolii online.
JOCUL CIFRELOR SI AL CUVINTELOR
Este un joc de asocierea literă–cifră şi care ca scop dezvoltarea abilităților
matematice. Profesorul are pregătite cartonaşe pe care are scrise litere de la 1 la 10. Elevii
primesc cartonaşe cu cifre de la 1 la 10. În continuare profesorul ridică un cartonaş cu literele
apoi cere elevilor să numere literele şi să ridice cartonaşul cu cifra corespunzătoare literei.
Toate jocurile le-am folosit în perioada predării online pe platforma G SUITE.
BIBLIOGRAFIE
1. www.1educat.ro
2. platforma Wordwall.Net
3. https://revistaprofesorului.ro/
4. https://edict.ro/
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FIŞA DE LUCRU - „MAGIA CIRCULUI”
Prof. Gavrilă Cornel
Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramureş
1. Accesează link-ul şi recunoaşte din cântecel culorile curcubeului.
https://www.youtube.com/watch?v=NO09mCQa4Cw
2. Trasează o săgeată de la fiecare balon colorat la grupa care îi aparţine.

CULORILE PRIMARE

CULORILE SECUNDARE

3. Descrie în cuvinte imaginea de jos.Ce sentimente îţi trezeşte?

Marc Chagall – „Circul”
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Accesează link-ul, joacă-te şi găseşte culorile calde şi culorile reci.
https://learningapps.org/view12514369
5. Colorează clovnul în culorile tale preferate.
SUCCES!
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STRATEGII DE INTEGRARE A ELEVILOR CU C.E.S.
ÎN ORA DE LIMBA ROMÂNĂ
Prof. Gheorghe Pavelescu Camelia
Liceul Tehnologic Băile Govora, oraș Băile Govora, jud. Vâlcea
Integrarea şcolară este un proces de includere în şcolile de masă obişnuite, la
activităţile educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe educative
speciale. Considerând şcoala ca principala instanţă de socializare a copilului (familia fiind
considerată prima instanţă de socializare), integrarea şcolară reprezintă o particularizare a
procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are o importanţă
fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în viaţa comunitară prin formarea unor
conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui proces.
Cerinţele educative speciale desemnează acele nevoi speciale faţă de educaţie care
sunt suplimentare, dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei. Fără abordarea
adecvată acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi de egalizarea şanselor de acces,
participarea şi integrarea şcolară şi socială.
În jurul nostru observăm în fiecare zi oameni diferiţi. Aceste diferenţe nu se referă
doar la înălţime, forma fizică, conturul feţei, culoarea pielii, ci, mai ales la felul de
manifestare al fiecăruia, la calitatea muncii sale. De asemenea, aceste diferenţe sunt constatate
şi la nivel intelectual, nivel de care depinde în cea mai mare măsură reuşita sau nereuşita unei
activităţi.
Fiecare elev este unic şi are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le prezintă în
procesul de învăţare şcolară. Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu
mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o abordare personalizată. Copiii cu deficienţe au şi
ei aceleaşi trebuinţe în creştere şi dezvoltare. Aceşti copii au în acelaşi timp şi anumite
necesităţi particulare, individualizate. Ei sunt diferiţi din punct de vedere al temperamentului,
motivaţiilor, capacităţii chiar dacă prezintă acelaşi tip de deficienţe. Integrarea copiilor cu
CES permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de
către ceilalţi elevi a problematicii şi potenţialului de relaţionare şi participarea lor la serviciile
oferite.
Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţămantului general a
elevilor cu CES pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cat mai echilibrate
a acestor categorii de copii.
Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi
psihice a acestora care să-i apropie cat mai mult de copii normali; a implementării unor
programe cu caracter colectiv-recuperator, stimularea potenţialului restant ce permite
dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să suplinească pe cele deficitare, crearea
climatului afectiv în vederea formării motivaţiei pentru activitate în general şi pentru învăţare
în special, asigurarea unui progres continuu în achiziţia comunicării; formarea unor abilităţi
de socializare şi relaţionare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu caracter profesional şi de
exercitare a unor activităţi cotidiene; dezvoltarea comportamentelor adaptative şi a însuşirilor
pozitive ale personalităţilor care să faciliteze normalizarea deplină. Fiecare copil cu CES
trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare care să dezvolte
maximal potenţialul fizic şi psihic pe care îl are. Integrarea urmăreşte valorificarea la
maximum a disponibilităţilor subiectului deficient şi antrenarea în mod compensatoriu a
palierelor psiho-fizice, care nu sunt afectate în aşa fel încât să preia activitatea funcţiilor
deficitare şi să permită însuşirea de abilităţi care să înlesnească integrarea eficientă în
comunitatea normal.
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Există diferite forme de integrare a elevilor cu CES în activitatea didactică, integrarea
care presupune construirea unei relaţii de colaborare emoţional-educaţională:
- integrarea parţială; presupune ca elevii cu CES să desfăşoare doar o parte din timpul lor
în şcoală, participând direct doar la anumite discipline, acolo unde pot face faţă;
- integrarea totală, unde elevii cu CES petrec tot timpul în cadrul organizat, în instituţia de
învăţământ acolo unde sunt înscrişi la începutul anului şcolar. Parcurgerea programului
educaţional nu exclude participarea la şedinţele terapeutice, desfăşurate în spaţii speciale,
destinate acestui scop;
- forme de integrare ocazională ce presupune participarea în comun la diferite excursii,
serbări, întreceri sportive, spectacole, unde reuşesc sa stabilească relaţii cu ceilalţi
membri ai grupului.
Crearea unui climat favorabil în colectivele de elevi de unde fac ei parte contribuie la
dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare. Este bine să se înveţe cu ceilalţi copii, şi nu separat
de ei. Cultura psihopedagogică a cadrului didactic se compune din cunoştinţe de psihologie,
pedagogie, metodică, dintr-un ansamblu de deprinderi şi priceperi practice solicitate de
desfăşurarea acţiunii practice.
Procesul integrării şcolare a copiilor cu CES presupune elaborarea şi aplicarea unui
plan de intervenţie individualizat, centrat pe folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare a
curriculumului şi pe diversificarea ofertelor de învăţare în cadrul lecţiilor. În acest scop,
principalele strategii care ar putea fi folosite pentru proiectarea unui curriculum din
învăţământul integrat se referă la:
- selectarea unor conţinuturi din curriculumul general accesibile şi elevilor cu CES şi
renunţarea la alte conţinuturi cu un grad ridicat de complexitate;
- accesibilizarea întregului conţinut printr-un proces de simplificare, cadrul didactic
participant la procesul educativ modificand conţinutul astfel incat sa devina realizabil;
- diversificarea componentelor curriculumului general prin introducerea elevilor cu CES în
activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora.
Parcurgând şi depăşind toate aceste etape, profesorul îşi desfăşoară activitatea spre a-l
determina pe elevul cu CES să se integreze în societate, „să înveţe să înveţe”, pe cât este
posibil şi să-l ajute să depăşească conştientizarea propriilor drame.
Elevii cu CES au, majoritatea, capacităţi intelectuale reduse, suprasolicitând dascălul
în găsirea celor mai bune metode de lucru în cadrul lecţiei. Reluarea, repetarea, elemente
mereu prezente în lecţiile cu elevi cu CES, pot afecta calitatea participării active. Aşadar, este
mereu necesară identificarea celor mai bune metode pentru ca elevii cu CES să-şi menţină
participarea activă la un nivel optim pentru ca, în cadrul lecţiei, să nu intervină plictiseala,
modificarea conţinuturilor învăţării fiind un proces gradat şi anevoios, mai ales sub aspectul
corelării instruirii cu restul elevilor clasei.
Ca şi în cazul celorlalte discipline, ora de limbă şi literatură română, devine prilej de
încercare de a dezvolta capacităţile de exprimare orală şi scrisă a elevilor cu CES. Cele trei
competenţe generale nu se pot regăsi în activitatea de zi cu zi a cadrului didactic desfăşurand
al unei activităţi ce are în prim plan relaţia cu aceşti elevi. Întreaga activitate trebuie sa se
organizeze in vederea informarii si formarii cadrelor didactice de sprijin/itinerante privind
utilizarea corecta a modalitaţilor de proiectare si implementare a demersului de intervenţie
personalizata asupra copiilor cu cerinţe educative speciale, a identificării instrumentelor si a
metodelor specifice de lucru adaptate particularităţilor de vârsta si individuale ale elevilor
integraţi, creării premiselor pentru asigurarea unui climat socio-afectiv favorabil dezvoltării
armonioase a personalităţii copiilor cu dizabilităţi.
Profesorul trebuie sa dovedească creativitate în conceperea unor materiale auxiliare
care sa favorizeze o evoluţie favorabilă a copilului cu cerinţe educative speciale, să dezvoltare
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abilităţii de a constitui un portofoliu individual de intervenţie personalizată conform
particularitaţilor psiho-individuale ale copiilor integraţi.
Competenţele specifice şi conţinuturile asociate dezvoltă un program educativ
complex şi numai pregătirea cadrului didactic determină integrarea acestora în sistemul
educaţional. Vom încerca o trecere în revistă a acestor competenţe specifice pentru a
identifica conţinuturile educaţionale realizabile de elevii cu CES:
1.
Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare devine realizabilă
în măsura în care elevul construieşte mesaje orale diverse, transcrie structuri din texte
cunoscute, aplică principiile ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat. Se observă o imposibilitate a acestora de a crea forme lexicale corecte, să stabilească
sensul unui cuvânt necunoscut prin apel la context, să stabilească rolul categoriilor semantice
în textele literare studiate.
2.
Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea unor mesaje orale
în situaţie de comunicare monologată şi dialogată devine realizabilă în măsura în care se
solicită rezumarea orală a unui text dat. Realizarea orală a unui plan simplu şi dezvoltarea
acestuia prin adăugarea ideilor secundare devine item irealizabil deoarece, de cele mai multe
ori, aceşti elevi îşi pierd atenţia pe parcursul desfăşurării activităţii educative. În ceea ce
priveşte utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii, dovedesc
incapacitate de a asocia fiecărei părţi de vorbire, categoriile învăţate. Unii dintre ei însă
diferenţiază subiectul de predicat şi uneori chiar alcătuiesc propoziţii respectând cerinţele
indicate. Un element notabil îl constituie participarea la diferite situaţii de comunicare,
manifestând o atitudine favorabilă progresiei comunicării.
3.
Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
dovedeşte incapacitatea elevilor cu CES de a diferenţia elementele de ansamblu de cele de
detaliu în cadrul textului citit, de a identifica problema principală abordată. Reuşesc însă să
prezinte succint subiectul operei literare fără identificarea momentelor subiectului într-un text
epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric.
Evaluarea elevilor cu CES se realizează diferenţiat faţă de ceilalţi participanţi la lecţie
prin evaluări formative şi sumative personalizate, prin itemi care să măsoare o înregistrare
minimă a progresului şcolar prin raportare la cerinţele din curriculum
Progresul educativ al elevului cu CES depinde de relaţia pe care cadrul didactic de la
clasă o stabileşte cu profesorul de sprijin, dându-i permanent informaţii despre punctele slabe
ale acestuia. Intervenţia acestuia permite valorificarea şi insistarea pe cunoştinţele greu
asimilabile determinând raportarea la nivelul cunoştinţelor de grup.
Ora de limba şi literatura română devine astfel importantă şi prin relaţia personală care
se stabileşte între profesor şi elev, cu încercarea permanentă a primului de a determina
dezvoltarea capacităţii de exprimare a propriilor sentimente, a propriilor atitudini şi, nu în
ulitimul rând, a propriei viziuni despre viaţă.
Procesul integrării şcolare a copiilor cu CES presupune elaborarea şi aplicarea unui
plan de intervenţie individualizat, centrat pe folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare a
curriculumului şi pe diversificarea ofertelor de învăţare în cadrul lecţiilor. Raporturile
dascălului cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevii cu CES au mare nevoie de a
dezvolta relaţii afective cu cei cu care intră în contact social, aspect care vizează calităţile
etice şi morale ale dascălului, sub al cărui control se află limita relaţionării.
BIBLIOGRAFIE
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ŞCOALA ONLINE PENTRU COPIII CU CES - O PROVOCARE
prof. înv. primar Gherman Nicoleta Veronica
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Luduş, Judeţul Mureş
Mutarea școlii în online a devenit o provocare pentru profesori, pentru elevi, pentru
părinți urmând o perioadă de schimbări pentru toţi participanții la educație. Dificultăţi mai
mari au întâmpinat copiii proveniţi din medii dezavantajate, copiii cu cerinţe educaţionale
speciale şi cei care au considerat că școala online nu e o soluție viabilă pentru copiii lor, că
aceştia petrec prea mult timp în fața dispozitivelor electronice, că elevii își pierd din
concentrare la lecțiile desfășurate online.
Părinții trebuie să le explice copiilor cu CES motivul mutării școlii în online, de ce
este necesar să se înveţe online, să participe activ chiar dacă este de acasă, din faţa
monitorului. Li se poate spune chiar că sunt norocoşi că au dispozitivele necesare participării
la orele online, că sunt profesori care-i aşteaptă să înveţe, să experimenteze lucruri noi. Este
foarte important să se ajungă la un acord cu copiii în ceea ce privește timpul petrecut în fața
dispozitivelor electronice, să se alterneze timpul petrecut învățând cu timpul alocat propriilor
preocupări, în special joaca pe calculator. Ca o recompensă, copiii ar putea primi acces la
jocuri doar după un efectuarea temelor, după un timp petrecut în aer liber, la obţinerea unor
rezultate foarte bune la evaluări, la câteva zile sau doar în weekend.
Copiilor cu CES trebuie să li se acorde mai multă atenţie, mai multă afecțiune, să ştie
că nu doar modul lor de a învăţa s-a schimbat, ci şi al părinţilor, mulţi dintre adulţi fiind
nevoiţi să lucreze şi ei de acasă. Părinţii trebuie să explice copiilor că ei nu sunt răspunzători
de faptul că şcoala s-a mutat în online, că s-au luat aceste măsuri pentru siguranţa lor, a
tuturor oamenilor.
Copiii cu nevoi speciale şi nu numai aceştia, toţi copiii sunt senibili la aceste
probleme, ei văd ce se întâmplă în jurul lor, aud ştiri la televizor, către ei vin o mulţime de
informaţii şi nu înţeleg totdeauna corect ceea ce se întâmplă. Pe lângă aceasta intervine şi
distanţarea, nu se mai pot juca cu alţi copii, nu mai pot face ceea ce erau obişnuiţi să facă,
totul s-a mutat acasă, în faţa calculatorului. De aceea este foarte indicat ca pe lângă
explicaţiile primite de la profesori, părinţii să ceară sfaturi în legătură cu explicaţiile date pe
această temă. Copiii trebuie ajutaţi să privească școala online ca pe o soluţie de moment, nu
ca pe o pedeapsă.
Toţi părinţii trebuie să fie conştienţi că reușita copilului, în special a copilului cu CES
la școala online depinde de modul în care reușește să-l învețe cu ajutorul cadrelor didactice
să-și organizeze timpul, să alterneze activitățile mai dificile cu cele plăcute.
Pentru a se putea concentra la orele din faţa monitorului, pentru a participa activ şi cu
plăcere, pentru reuşita activităţilor, pentru copiii cu CES trebuie să fie stabilit dinainte
programul, aceştia trebuie să știe dinainte ce urmează să facă a doua zi. Este foarte bine să se
stabilească împreună cu ei programul pentru a doua zi, să se pregătească împreună materialele
necesare zilei următoare, cu entuziasm pentru că urmează o nouă provocare. La sfârșitul
fiecărei zile, apoi a săptămânii trebuie evaluat ce a funcționat și ce nu şi în funcţie de aceasta
poate să fie adaptat programul copilului.
Este foarte important să fie amenajat un spaţiu de învăţare, cu instrumentele necesare
mereu la îndemână, care să faciliteze studiul și înțelegerea lecțiilor predate online. Acesta
poate fi personalizat cu ajutorul copilului, cu lucrări realizate chiar de către acesta, alese de el.
Trebuie îndepărate toate obiectele care ar putea distrage atenţia copilului cu CES (jucării,
consolă de jocuri, bicicletă etc.). O atenție sporită trebuie acordată scaunului pe care stă și
urmărită îndeaproape care e poziția coloanei vertebrale. Camera în care copilul face școala
online trebuie să fie aerisită și să nu pătrundă prea ușor zgomotele de afară. În acest mod
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copilul se poate concentra la lecţii şi nu la ce se întâmplă pe stradă. Trebuie eliminate toate
elementele care distrag atenția!
Foarte mare atenţie trebuie acordată alimentaţiei şi hidratării corespunzătoare.
Copiii trebuie încurajați să spună dacă sunt momente sau zile în care nu se pot concentra la
școala online. Tot mai multi copii se confruntă cu probleme în menţinerea atenţiei, pe o
anumită perioadă mai lungă de timp. Se plictisesc repede, se lasă distraşi de alte activităţi care
li se par mai interactive sau nu ştiu cum să îşi organizeze corect activităţile.
Psihopedagogii atrag atenţia asupra contextului în care copiii nu se concentrează, ei
recomandă ca lecţiile să fie prezentate într-o manieră interactivă. Şi pe parcursul lecţiilor
trebuie să fie intercalate momente de captare a atenţiei printr-un joc, un cântec, o ghicitoare, o
informaţie de genul „Ştiaţi că ... ?”, nu doar la începutul lor.
Copiii cu CES trebuia ajutaţi să fie concentraţi, atenţi şi disciplinaţi atunci când învaţă.
Părinţii trebuie să- şi înţeleagă copilul, să observe ce anume îl distrage de la învăţare, dacă îşi
pierde interesul din cauza unei sarcini mai dificile, pentru ce manifestă interes mai mare,
unde, când şi în funcţie de ce efortul depus este mai mare.
Platforme educaţionale vin în sprijinul elevilor cu materiale audio-vizuale, simulări,
teste interactive, jocuri logice, de atenţie, de dezvoltare. Astfel, atenţia poate fi mult mai uşor
menţinută pentru mai mult timp, datorită nivelului crescut de motivaţie, interacţiune şi
diversitate.
Există multe soluţii, trebuie găsite cele mai eficiente, mai uşor de folosit, care să
ajungă să şi atingă scopul, să menţină interesul copilului, să-l impresioneze şi să-i trezească
curiozitatea. Cu siguranţă îşi va dori mai mult, va participa activ la învăţarea online.
BIBLIOGRAFIE
1. Educaţia specială. Ghid metodologic, Alois Gherguț, Luciana Frumos, Gabriela Raus,
Editura Polirom Bucureşti, 2016
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FOLOSIREA METODELOR E-LEARNING ÎN ȘCOALĂ
SUBTEMA – PLATFORMELE EDUCAȚIONALE- OPORTUNITĂȚI ȘI
LIMITĂRI ÎN UTILIZAREA ACESTORA ÎN UTILIZAREA ACESTORA ÎN
ACTIVITĂȚILE CU ELEVII CU CES
Prof. Ghițulescu Daniela
Liceul Tehnologic Costești, Jud. Argeș
Tehnologia a invadat societatea prezentă, și așa cum era de așteptat, elevii sunt primii
care sunt atrași de ea. Introducerea mijloacelor moderne de predare sunt o necesitate deoarece
elevii sunt astfel implicați în ora care devine mai atractivă și interesantă pentru ei. Nu mai
sunt astfel tentați să stea cu telefonul pe sub bancă, ci îl pot folosi în scop educațional. Aceste
noi metode pot fi folosite cu succes și adaptate și elevilor cu nevoi speciale.
Quizlet – instrument de învățare și flashcards. Este un instrument gratuit de
organizare a materialelor de învățare disponibil pe telefoane, tablete sau computere. Putem
aborda și studia un subiect prin căutarea seturilor existente deja, sau putem face noi altele. Se
pot organiza jocuri live pentru a testa cunoștințele elevilor și abilitățile lor de lucru în echipă.
Quizlet ne permite să facem flashcards, să repetăm scrierea corectă, să jucăm jocuri educative,
să testăm cunoștințele, să colaborăm cu alți elevi, să facem dosare cu teste și să invităm elevii
să participe, să facem clase virtuale în care sî invităm elevi. Există 5 tipuri de exerciții: de
învățare- să alegem răspunsul din mai multe opțiuni, flashcards – citește și ghicește, descoperă
răspunsurile prin întoarcerea biletelor, să scrie – răspunde la întrebare, să scrie corect pe
litere- să scrie cuvintele ascultate, de evaluare – 5 răspunsuri scrise, 5 întrebări matching, 5
întrebări cu alegere multiplă, 5 întrebări adevărat/fals.
Poate fi folosită în multe moduri: potrivire, joc, definiții, sau poate fi utilizată live în
grupuri de minim 4 elevi. Această aplicație poate fi adaptată tuturor nevoilor educaționale,
astfel încât toți elevii să poate ține pasul și să poată folosi cât mai mult pentru învățare. Pentru
a folosi această aplicație trebuie să te înscrii pe https://quizlet.com/, să îți faci teste sau sa
cauți printre cele existente, să creezi o clasă și să inviți persoane să participe prin inserarea
unui cod emis de joc. Pentru a participa intri pe www.quizlet.live, introduci codul dat, aștepți
să fii repartizat într-o echipă și apoi poți începe. Membrii echipelor pot sta împreună sau nu.
Această aplicație poate fi folosită foarte bine la orele de limbi străine, unde elevii învață
cuvinte și concepte noi, să scrie corect cuvintele, să scrie ce aud. Activitățile pot fi repetate
astfel încât să se poată realiza activitatea de învățare pentru fiecare elev în parte, sau se poate
folosi jocul potrivit fiecăruia.
Alte aplicații disponibile:
Powerpoint – clasica aplicație poate fi folosită nu doar pentru a face o prezentare, ci
și pentru a realiza o lecție video prin înregistrarea vocii pe slide-uri, făcând astfel prezentarea
interactivă și mai explicită. Se poate folosi pentru a introduce o nouă lecție, pentru a ușura
munca de la clasă, poate fi utilizată și ca temă sau pentru realizarea unui proiect. Elevii sunt
mai interesați să realizeze singuri decât să învețe, de aceea această activitate este perfectă
pentru a le stimula elevilor încrederea în propriile forțe și a fi mândri de realizările lor.
Anki este o aplicație pentru realizarea de flashcards, folositoare tuturor profesorilor
pentru a diversifica lecțiile, pentru a le face mai interesante pentru elevi.
Cu ajutorul lui SnapType putem adăuga voce sau text unei poze. Poate fi foarte
interesantă ca recapitulare sau feedback pentru o lecție nouă, sau poate fi o temă interesantă
de realizat pentru elevi, putând fi abordată în diverse feluri pentru elevi.
Mentimeter este o combinație între powerpoint și kahoot. Poate fi folosită la clasă
pentru diversificarea activităților. Are avantajul de a putea fi parcurs în ritmul propriu,făcând
astfel posibil să fie adaptat tuturor elevilor.
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EDUCATIA COPIILOR CU CERINȚE SPECIALE
Prof. Gîrd Ionica Loredana
Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu" Caracal, jud.Olt
Educația specială are în vedere un anumit tip de educație adaptată și destinată copiilor
care nu reușescsă atingă în cadrul învățământului obișnuit nivelele educative și sociale
corespunzătoare vârstei. Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul
procesului instructiv-educativ al copiilor cu deficienţeşi care se desprinde tot mai mult de
conţinutul învãţãmântului special.
Principiile care stau la baza educaţiei speciale:
• Toţi copiii trebuie sã înveţe împreunã indiferent de dificultãţile pe care le
întâmpinã aceştia sau diferenţele dintre ele;
• Societatea şi şcoala trebuie sã le acorde tot sprijinul suplimentar de care au
nevoie pentru a-şi realiza educaţia în şcoalapublicã;
• Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel
rural prin asigurarea resurselor umane cât şi a celor materiale;
• Educaţia egalã se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare
copil cu deficienţe în funcţie de cerinţa individualã.
Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe în şcoala publică
trebuie fãcută cu mult simt de răspundere de către specialiştii care acţionează la diferite nivele
structurale. Activitatea de integrare, activitatea de desfăşurată de profesorul itinerant se
dovedeşte eficienţă dacă, pe parcursul şcolarizării în şcoala de masă, să o frecventeze regulat,
să participe la acţiunile clasei din care face parte şi astfel să devină independent de serviciile
educaţionale de sprijin.
Activitățile educative școlare și/sau extrașcolare reclamă noi modalități de proiectare
și desfășurare a lor în relație directă cu posibilitățile reale ale elevilor, astfel încât să poată
veni în întâmpinarea cerințelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul
educațional. Astfel spus, cerințele educative speciale solicită abordarea actului educațional de
pe poziția capacității elevului deficient sau aflat în dificultate de a înțelege și valorifica
conținutul învățării, și nu de pe poziția profesorului sau educatorului care desfășoară
activitatea instructiv-educativă în condițiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi.
Evident că această sintagmă poate avea un înțeles anume pentru fiecare elev în parte,
în sensul că fiecare elev are o individualitate și la un moment dat, într-un domeniu sau altul al
învățării, reclamă anumite cerințe educaționale specifice pentru a putea înțelege și valorifica
la maximum potențialul său în domeniul respectiv.
Totuși, sintagma cerințe educaționale speciale este utilizată mai ales în domeniul
psihopedagogiei speciale, unde semnifică necesitatea unor abordări diferențiate și specializate
ale educației copiilor cu dizabilități/deficiențe mintale, intelectuale, ale celor cu afecțiuni
neuropsihice, neurofiziologice, senzoriale, fizice, somatice.
Prin urmare, modul în care sunt satisfăcute obiectivele educaționale se va răsfrânge
asupra personalității adultului de mai târziu. Îndrumarea pedagogică a copiilor cu cerințe
educative speciale se înscrie ca o strategie educațională cu profunde implicații asupra
modelării și devenirii personalității sale.
Cunoașterea copilului semnifică activitatea sistematică a adultului pentru descifrarea
formulei sale personale, adică de a-i identifica suporturile devenirii ca personalitate și a
proiecta strategiile educaționale, favorizând în fiecare etapă a dezvoltării, valorificarea și
amplificarea potențialul nativ.
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STRATEGII DE ÎNVĂȚARE ONLINE ÎN CAZUL COPIILOR CU CES
Prof. Giurcă Minodora
Colegiul Național „George Coșbuc” Motru, Gorj
Într-o perioadă dificilă pentru actul educațional în general, problema asigurării
dreptului la educație al copiilor cu CES devine o prioritate și o provocare pentru fiecare dascăl
în al cărui colectiv de elevi este integrat un copil cu astfel de probleme. Se impune astfel:
►asigurarea continuității fluxului educațional-terapeutic şi a unei intervenții
educațional-terapeutice, adaptate particularităților de vârstă și diagnosticului fiecărui elev,
indiferent de scenariul adoptat;
► proiectarea activității - suport pentru învățarea online, din perspectiva principiilor
didacticii generale și a celor care particularizează învățământul special şi special integrat,
pornind de la documentele de planificare didactică existente;
► integrarea în activitatea educaţională a tehnologiilor asistive cu care elevii cu
dizabilităţi sunt familiarizaţi încă din clasele primare;
► identificarea acelor strategii educaționale și terapeutic - recuperatorii, specifice
tipului de dizabilitate a elevilor, care să faciliteze atât transmiterea online a conținutului, cât și
receptarea optimă a acestuia;
► proiectarea de medii de învățare flexibile, incluzive și centrate pe elev, pentru a
permite accesul la materiale, activităţi şi sarcini de lucru adaptate pentru toţi preşcolarii/elevii;
► selectarea şi utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor categorii de
mijloace și resurse care pot fi utilizate în intervenția educațională în sistem online pentru
preșcolarii/elevii din învă¬țământul special, pe tipuri de dizabilități;
► crearea unei platforme educaționale dedicate activităților de învățare online, ușor
accesibilă elevilor cu dizabilități mintale (”user friendly”);
► elaborarea unor materiale didactice atractive, specifice activității cu elevii cu CES,
iar materialele care urmează să fie transmise online trebuie să cuprindă toate informaţiile
necesare învăţării: de la conţinut, explicaţii, aplicaţii și până la exerciţii de
evaluare/autoevaluare;
► corelarea duratei de desfășurare a activităților online cu particularitățile
psihoindividuale ale elevilor cu dizabilități (pentru elevii cu dizabilități grave, severe,
profunde și asociate – un interval de 15-20 min./activitate, iar pentru elevii cu dizabilități
moderate sau ușoare alocare a unui interval de 20-30 min/activitate);
► oferirea unui feedback constructiv permanent elevilor și, după caz,
părinților/tutorilor acestora, în urma participării la activitățile desfășurate online și a rezolvării
sarcinilor de lucru, prin utilizarea unor softuri/materiale educaţionale adecvate acestui scop;
► desfăşurarea activităţilor terapeutice în grupuri mici de lucru (2-3 preşcolari/elevi);
► asigurarea unui program care să permită o rotire echilibrată a grupelor de elevi, în
scenariul galben, astfel încât toţi să beneficieze în mod egal de activități de corectare, de
ameliorare și de recuperare, prin interacțiunea directă cadru didactic-elev;
► valorificarea conţinuturilor curriculare/disciplinelor școlare/activităților terapeutice
care vizează formarea unor deprinderi de igienă personală și socială, prin evidențierea
regulilor de bază pentru o conduită sănătoasă în contextul epidemiologic actual;
► creșterea numărului de activități desfășurate în aer liber, cu respectarea măsurilor
impuse de normele în vigoare pentru prevenirea răspândirii infecției SARS-CoV-2;
► realizarea unui proces eficient de evaluare a preșcolarilor/elevilor și întocmirea
unor Planuri de Intervenție Personalizate adaptate;
► identificarea şi utilizarea unor canale/mijloace de comunicare accesibile, atât în
vederea participării elevilor, la activitățile suport de învățare online, cât şi pentru menținerea
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permanentă a legăturii cu părinţii/tutorii acestora și consilierea lor cu privire la desfășurarea
activităților şi la utilizarea resurselor TIC.
► evitarea supraîncărcării elevilor cu dizabilități cu sarcini de învățare, fie de către
părinți/tutori, fie de către cadrele didactice, în condiţiile învățării online;
► evitarea, pe cât posibil, a utilizării excesive de către elevii cu dizabilități, a
resurselor digitale;
► realizarea de ședințe metodice online în vederea identificării, diseminării și
valorificării exemplelor de bună practică privind activitățile de învățare online.
În urma planului de măsuri stabilit, se elaborează un nou PIP care cuprinde, pe lângă
componentele de bază, și strategii de învățare remedială. De asemenea, în funcție de măsurile
de intervenție propuse, se revizuiește și PSI-ul (introducerea de noi servicii, cooptarea în
echipa multidisciplinară de noi specialiști, creșterea gradului de implicare a părinților/
tutorilor în procesul educațional-terapeutic în sistem online).
Analiza gradului de realizare a serviciilor cuprinse în PSI și a nivelului de parcurgere a
PIP serealizează în primele două săptămâni de la debutul școlii. Pentru elevii cu dizabilități
senzoriale, precum și pentru elevii cu dizabilități intelectuale moderate/ușoare, cadrele
didactice trebuie să consulte și să analizeze planificările calendaristice din anul 2019-2020 și
au identificat elementele insuficient structurate în perioada de cursuri online sau neconsolidate
după martie 2020.
Pentru elevii cu CES integrați în învățământul de masă, cadrele didactice au analizat,
în colaborare cu profesorii itineranți și de sprijin, parcurgerea adaptărilor curriculare din anul
școlar 2019- 2020, în vederea identificării acelor obiective care nu au putut fi atinse, începând
cu martie 2020. În urma analizei dificultăților întâmpinate de către elevii cu CES integrați, sau propus măsuri de sprijin cu rol de remediere, dar și de prevenire a unui posibil eșec școlar:
reluarea anumitor conținuturi, accesibilizarea informațiilor, optimizarea comunicării,
cooptarea în cadrul echipei multidisciplinare a unor noi specialiști etc.
Un factor important îl reprezintă relația cu părinții, precum și suportul pe care aceștia
îl pot asigura propriului copil. Toate aceste măsuri se regăsesc în PSI ul revizuit. Indiferent de
scenariul impus de contextul actual al pandemiei, în speță de incidența îmbolnăvirilor
strategia didactică adoptată în cazul elevilor cu CES trebuie să aibă în vedere următoarele:
•
Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de
câte o singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță
adesea doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat. Împărțirea
acestuia îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
•
Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea
materialului educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților
în această situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum
copilul lor devine mai receptiv și înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate pe
canalul senzorial preferat.
•
Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copii
colaborează mai bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult
din acest punct de vedere.
BIBLIOGRAFIE
1. Cozma Adrian – Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilităţi mintale, Editura RAR,
Bucureşti, 2008
2. Gherguţ Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi
incluzive în educaţie, Editura Polorom, Iaşi, 2006
3. http://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/
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EDUCAREA PREȘCOLARILOR CU CES ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI – DE LA
PROVOCĂRI LA SOLUȚII
Prof. Godiciu-Runcan Ileana-Maria, Prof. Salade Elena Izabela
Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 Sebeș, jud. Alba
Ultimul an a fost pentru toți, copii, profesori, părinți un an provocator, un an căruia
încercăm să îi facem față cât mai bine și să ne adaptăm la situația deosebită prin care trecem.
E un an dificil, cu multe necunoscute. Lipsa infrastructurii, a dotărilor necesare desfășurării
orelor online, programul părinților, toate acestea influențează procesul educațional al copiilor
poate mai mult decât înainte. Acum, mai mult ca niciodată, se simte cât de importantă este
colaborarea dintre cadre didactice și familie, ea fiind esențială pentru a le oferi elevilor
condiții cât mai bune ca să învețe. Odată aceste condiții create, elevii nu mai trebuie decât
să-și îndeplinească această datorie.
Uneori însă sunt situații în care nu este suficient să îi dai copilului un calculator și
acces la internet, ci este necesară o implicare mult mai profundă a adulților pentru ca elevul să
fie conectat la noua realitate. Vorbim despre elevii cu CES, copii cu cerințe educaționale
speciale. Pentru ei școala online este cu adevărat o provocare căreia doar cu foarte mult sprijin
al profesorilor și păriniților îi pot face față.
În grupa mare pe care o coordonăm anul acesta avem și noi un băiețel cu CES
diagnosticat cu retard intelectual ușor și cu deficiențe de limbaj. Copilul se mai confruntă cu
deficit de atenție și hiperactivitate, care se manifestau anul trecut în principal în momentele
când era obosit sau era gălăgie în grupă. În schimb lucrează bine cu îndrumătorul atunci când
este singur și e liniște.
Pe tot parcursul grădiniței online am avut o colaborare bună cu mămica preșcolarului,
care a făcut de fiecare dată activitățile propuse de noi. A colorat, a decupat, a lipit, a construit,
a învățat cifre și litere. În același timp a fost la psiholog, la logoped, a înregistrat progrese în
ceea ce privește limbajului, ne recunoaște când ne vede, ne salută.
Am discutat în fiecare săptămână cu mama despre progresele lui, despre măsurile pe
care să le mai ia pentru a îmbunătăți diverse lacune (exemplu cum să țină creionulâ în mână,
cum să îmbine activitățile de învățare cu cele de relaxare, exerciții de pronunție) și am adaptat
sarcinile și programul de lucru la particularitățile sale individuale.
Măsurile luate de noi, educatoare, alți specialiști și familie l-au ajutat mult pe A. să
progreseze din punct de vedere al limbajului, al cunoștințelor, al rezilienței, al rezistenței la
efort. Dar, la fel ca și celorlalți colegi, i-a lipsit foarte mult socializarea cu cei de vârsta lui,
ceea ce nu se poate face decât participând la orele din grădiniță. Chiar dacă am făcut activități
online aproape zilnic, activități care i-au ajutat într-o oarecare măsură să fie mai aproape unii
de ceilalți, grădinița online nu se compară cu a fi cu adevărat împreună, a se vedea, atinge, a
povesti liber, fără bruiaje de conexiune, a împărți jucării, a colabora pentru a realiza un proiect
comun.
În prezent A. participă la activitățile din grădiniță asistat de mama lui și e fericit că e
împreună cu alți copii. Se joacă cu ei și rezolvă sarcinile primite – cu încurajări din partea
noastră. De asemenea continuă să meargă la psihlog de două ori pe săptămână. A., la fel ca
orice copil cu CES, poate fi un exemplu de perseverență pentru ceilalți și ne bucurăm că-l
avem în grupă!
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI APLICATE ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE A
ELEVILOR CU CES
Prof. Gorescu Carmen, Prof. Năpîrcă Felicia
Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni, jud. Botoşani
„Şcoala online a apărut neaşteptat, ca o mare necesitate şi ne-a provocat să fim
deschişi către noile tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât eram pregătiţi emoţional,
tehnologic, legislativ, economic etc. Experiența şcoala online este una inedită, iar acest tip de
învățământ necesită o implicare activă a tuturor factorilor educaționali, pentru valorificarea
eficientă şi raţională a tuturor resurselor”
Copiii cu dizabilități, în special copiii cu dizabilități senzoriale și intelectuale sau
dificultăți de învățare, au cele mai puține șanse de a beneficia de soluțiile oferite de
învățământul la distanță. Învăţământul la distanță nu doar necesită acces la echipament
adecvat pentru tehnologii informaţionale (IT) și conexiune la internet, disponibilitatea cărților
și a altor materiale de învățare adaptate, dar și acces la dispozitive de asistență sau
curriculumuri adaptate pentru a permite participarea elevilor cu dizabilități și a face față
necesităţilor lor de învățare. În plus, tinerii sunt afectați de suspendarea oportunităților de
învățare nonformală pentru care puține substitute sunt disponibile online.
Utilizarea tehnologii informaționale și comunicaționale (TIC) pentru asigurarea
continuității învățământului la distanță a devenit prioritatea de bază a sistemului de
învățământ
Este important de reținut că o abordare sistemică a curriculumului va favoriza pe viitor
diversificarea oportunităților de învățare, depășind abordările de predare și învățare
tradiționale. Învățarea digitală, prin intermediul platformelor de învățare și instrumentelor
electronice, este, cu siguranță, cea mai susținută alegere. Astfel, conţinutul digital trebuie să
fie însoțit de alte tipuri de media, precum TV, radio și rețelele de socializare pentru a putea
implica toți elevii, inclusiv pe cei care nu au instrumente electronice și conexiune la internet.
Educația tradițională trebuie nu doar să fie adaptată și reformată, dar acest proces
reformator trebuie să cuprindă oportunitățile de inovare și astfel să devină mai deschisă pentru
a răspunde cerințelor actuale ale copiilor, tinerilor, inclusiv celor din grupurile vulnerabile
Platformele electronice pentru e-learning oferă facilităţi de derulare a unor activităţi de
învăţare utilizând în mod exclusiv Internetul. Platformele electronice cooperative oferă în plus
o serie de facilităţi referitoare la partajarea informaţiilor între cursanţi, posibilităţi de lucru în
cooperare, posibilităţi de a crea discuţii de grup pe diferite teme etc.
Platforme electronice aplicate în studiul chimiei
1.Kahoot este o platformă de învățare bazată pe joc,
utilizată ca tehnologie educațională în școli și alte instituții
de învățământ. Jocurile de învățare „kahoots”, sunt teste cu
alegeri multiple generate de utilizator, care pot fi accesate
print-un browser web sau prin aplicația Kahoot
https://www.instruction.uh.edu/knowledgebase/how-tocreate-a-kahoot-quiz/
https://create.kahoot.it/details/0dcd4ef0-7b85-4888-97cb-6bf54809c645
2.GoConqr este o platformă online care conține diferite
instrumente de învățare și gestionare a învățării pentru cursanți,
educatori și instituții de învățământ. Utilizatorii furnizează
conținutul sau utilizează conținutul din biblioteca
platformei. Utilizatorii pot partaja resurse și pot comunica cu
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alți utilizatori ai platformei. Conținutul poate fi organizat folosind hărți mentale, carduri, teste,
note, diapozitive sau diagrame. . https://www.goconqr.com/
https://www.goconqr.com/mindmap/22305957/cuprul?id=22305957&locale=en-US
3.Wordwall este o platformă care permite construirea
de jocuri educaționale interactive în format digital, ce pot fi
inserate în alte platforme de învățare sau, mai simplu, distribuite
prin link.
Rolul de creator de resurse wordwall.net este limitat de tipul de
cont creat: plan basic (free), standard sau pro.
https://wordwall.net/resource/3049820
4.LearningApps este o platformă online în care se
poate crea conținut interactiv sub forma a diferite tipuri de
exerciții.
După crearea unui cont în platforma LearningApps poți să
creezi diverse tipuri de exerciții interactive pe care să le
inserezi apoi în cursurile online. http://learningapps.org/
https://learningapps.org/9766950
5.Animații PowToon
Platforma PowToon, unul dintre instrumentele web
cele mai interesante, datorită multiplelor posibilități
tehnice pe care ni le oferă. PowToon ne permite sa facem
prezentări care arata foarte atrăgător, viu și interactiv.
Servicul este gratuit, oricine poate realiza o prezentare
formată din mai multe slide-uri animate. Singurele limitari
sunt: limita de timp de 5 minute și logoul PowToon care
apare în partea dreaptă jos și la finalul prezentării.
https://www.powtoon.com/online-presentation/cdxIPbLwxMb/?mode=movie#/
6.Issuu este o platformă care ne permite să încărcăm și
să
publicăm reviste sau publicații(în format tipărit) online..
Versiunea gratuită de pe https://issuu.com ne permite să creăm
un cont Issuu, să utilizăm cititorul Issuu și să încorporăm
revista online pe site-ul nostru.
https://issuu.com/home/drafts/7wf4a3zegug/file
7.StoryJumper este o platformă de tehnologie
educațională de vârf, care face mai ușoară crearea cărților
electronice
în
baza
fotografiilor
proprii.
Aplicația storyjumper.com se poate folosi cu succes cu elevii
din toate ciclurile de învățământ și se poate adapta la orice
disciplină de studiu
.https://www.storyjumper.com/book/read/83686465/Amestecuri-de
substan%C8%9BeprofGorescu-Carmen#
8.Calaméo este prima platformă de publicare
digitală multilingvă și are o comunitate de cinci
milioane de utilizatori în întreaga lume. Calaméo
pune la dispoziția utilizatorilor privați și
profesioniști un mediu dinamic și inovator pentru a
publica și partaja instantaneu reviste interactive,
multi-media, broșuri, rapoarte, buletine informative,
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prezentări și cataloage pe orice dispozitiv
https://en.calameo.com/read/00629357326481a6f9c71
9. Sutori este trei instrumente într-unul. Este
un amestec de Prezentări Google, Documente și Siteuri. Se pot face prezentări, scrie eseuri, crea portofolii
și prezenta proiecte. Sutori are totul, oferă o interfață
simplă pentru a prezenta proiecte pe ecrane, ne permite
să scriem în formă scurtă și lungă, să încărcăm
suporturi media, să încorporăm resurse. O putem face în colaborare sau singur, putem
încorpora munca pe un alt site web ... totul dintr-un singur loc.
https://www.sutori.com/story/copy-of-oxigenul--5N1ohsrMJDr4yZwDo4K9mcgP
10. Linoit este o aplicație dedicată realizării
de aviziere virtuale. Acestea pot fi colaborative:
grupul de elevi dintr-o clasă pot încărca teme pe
avizierul creat de profesor sau pot realiza propriile
aviziere virtuale multimedia, în echipă, pentru a
demonstra o idee, pentru a susține o prezentare,
pentru a indica și comenta resurse relevante pe o temă
dată etc.
https://en.linoit.com/
http://linoit.com/users/carmengor/canvases/Substan%C8%9Be%20chimice%20%20recapitulare
BIBLIOGRAFIE
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MODALITĂŢI DE INTEGRARE A COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE
SPECIALE
prof. înv. primar Grad Maria,
Şcoala Gimnazială ,,Dragoş Vodă” Moisei, jud. Maramureș
Educaţia specială este un concept fundamental utilizat în cadrul procesului instructiveducativ al copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul
învăţământului special.
Principiile care stau la baza educaţiei speciale:
➢ Toţi copiii trebuie să înveţe împreună indiferent de dificultăţile pe care le întâmpină
aceştia sau diferenţele dintre ele;
➢ Societatea şi şcoala trebuie să le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie
pentru a-şi realiza educaţia în şcoala publică;
➢ Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural prin
asigurarea resurselor umane cât şi a celor materiale;
➢ Educaţia egală se realizează prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu
deficienţe în funcţie de cerinţa individuală.
Copilul cu cerinţe educative speciale poate fi definit ca fiind copilul ale cărui
capacităţi sunt dezvoltate sub media vârstei. Pot fi afectate capacităţile fizice sau psihice şi
cauzalitatea poate fi diversă. Se recunoaşte faptul că dintr-un plan de analiză, populaţia
şcolară se divide în două categorii: copii normal dezvoltaţi şi copii cu cerinţe educative
speciale, cu nimic vinovaţi de situaţia lor deosebită, ponderea lor în grupele de preşcolari din
mai toate grădiniţele fiind considerabilă.
În Legea învăţământului se prevede dreptul la educaţie, la toate nivelurile şi toate
formele, indiferent de gen, naţionalitate, religie sau afiliere politică şi indiferent de statutul
social sau economic pentru toţi cetăţenii României.
Pedagogia modernă a schimbat perspectiva generală asupra şcolii şi a funcţiei şi a
finalităţilor acesteia, copiii fiind mai mult valorizaţi, educaţia fiind centrată pe elev.
Copiii cu cerinţe educative speciale, integraţi în şcolile de masă au nevoie de profesor
de sprijin/itinerant, psiholog, consilieri şcolari, medici. Grupurile de lucru pot fi între 3-7
copii, coordonate de un profesor de sprijin care păstrează o legătură strânsă cu profesorii de la
clasă, cu dirigintele clasei şi chiar cu părinţii copiilor..
Profesorul de sprijin, împreună cu psihologul şcolii şi profesorii care predau la clasă
alcătuieşte programul de intervenţie personalizat, în funcţie de preferinţele şi de dificultăţile
copilului, precizează modalităţile de lucru pentru anumite capitole, lecţii, propune modalităţi
de lucru pe anumite secvenţe de învăţare în care copiii au dificultăţi, caută să dezvolte copiilor
motivaţia pentru învăţare.
Ghidul metodologic este un instrument de lucru pentru acest profesor, care detaliază
conţinutul programei şcolare, pe care o adaptează conform nevoilor. Curriculumul general
este simplificat pentru a putea fi parcurs de elevii cu C.E.S., iar strategiile didactice utilizate
pentru integrarea acestor copii sunt şi ele modificate.
Profesorul trebuie să cunoască şi să utilizeze strategii didactice care să identifice şi să
sprijine rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă, dar să-l şi implice pe elev în procesul de
învăţare, urmărindu-se astfel dezvoltarea gandirii şi stimularea creativităţii şi a interesului
pentru învăţare. Nu se poate lucra diferenţiat cu elevii dacă profesorul nu cunoaşte foarte bine
copiii, atât sub aspectul dezvoltării lor fizice cât şi al dezvoltării psihice.
În proiectarea activităţilor educative, metodele active de grup stimulează şi dezvoltă
foarte mult învăţarea prin cooperare, facilitează comunicarea, colaborarea şi relaţionarea între
elevi, luarea deciziei, autonomie personală formarea opinniilor şi înţelegerea corectă a
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realităţii. Aplicarea metodelor activ participative duce la o învăţare mai activă şi cu rezultate
evidente, pregătind copiii de a fi capabili să ia decizii în rezolvarea unor situaţii neobişnuite.
Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicienţe în şcoala publică
trebuie fãcută cu mult simt de răspundere de către specialiştii care acţioneazã la diferite nivele
structurale.
Integrarea copiilor cu deficienţe de vedere. Un elev cu deficienţe de vedere trebuie
privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fără a exagera cu gesturi de atenţie şi fără a fi
favorizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul deficienţei sale. Elevii cu handicap de
vedere trebuie încurajaţi să se deplaseze prin clasă, şcoală, pentru a învăţa să evite obstacolele
şi să identifice cu mai multa uşurintă locurile unde trebuie să acorde o atenţie deosebită, să
fie apreciaţi mai ales cu ajutorul expresiilor verbale sau cu atingeri tactile, să realizeze în
principiu aceleaşi sarcini ca şi colegii lor de clasă, iar acolo unde este posibil, să se adapteze
mijloacele de învăţământ şi conţinutul sarcinilor de lucru la posibilităţile reale ale acestor
elevi.
În cazul elevilor nevăzători, intervin o serie de particularităţi care afecteazã procesul
didactic, deoarece aceştia folosesc citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un
suport intuitiv mai bogat şi mai nuanţat pentru întelegerea celor predate, au nevoie de metode
şi adaptări speciale pentru prezentarea şi asimilarea conţinuturilor învăţării, este necesară
intervenţia unui interpret şi alocarea unui timp suplimentar de lucru.
Integrarea copiilor cu deficienţe de auz - reprezintă o problemă controversată în mai
multe tări din lume, deoarece pierderea auzului la vârste mici determină imposibilitatea
dezvoltării normale a limbajului şi, implicit a gândirii copilului, cu consecinţe serioase în
planul dezvoltării sale psihice. Din acest motiv, diagnosticul precoce al pierderii de auz,
urmat de protejarea auditivã timpurie, este cea mai eficientã cale de compensare a auzului şi
garanţia reuşitei integrării şcolare a copilului cu tulburări de auz. Odată cu integrarea şcolară a
copilului deficient de auz se impun anumite cerinţe privind modul de organizare alclasei,
metodele de prezentare a conţinuturilor, strategiile de comunicare în clasă.
Integrarea şcolară a copiilor cu handicap mintal - se poate realiza, prin integrare
individuală în clasele obişnuite (integrarea unui grup de 2-3 copii cu deficienţe în clase
obişnuite). Practica psihopedagogică a relevat principilul conform căruia este mai bine să
greseşti prin supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învăţătorul obişnuit, decât să
subapreciezi calităţile reale, orientându-l cu uşurinţă spre învăţământul special. Pentru a
favoriza integrarea copiilor cu deficienţă mintală în structurile învăţământului de masă şi
ulterior în comunităţile din care fac parte, are nevoie de aplicarea unor măsuri cu caracter
profilactic, ameliorativ sau de sprijinire.
O problemă cu totul specială apare în cazul integrării copiilor cu deficienţe mintale în
clasele mai mari sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitările depăşesc cu
mult capacitatea lor de utilizare a gândirii formale, iar dezideratul unei calificări şi al
integrării sociale, prin participare la activităţile productive, depăseşte limitele ergoterapiei,
prioritară în etapele anterioare. Actuala formă de pregătire profesională pentru această
categorie de deficienţe este total inferioară. O posibilă soluţie ar fi integrarea acestor copii în
şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învăţa o meserie cu cerere pe piaţa muncii, urmată de
angajarea şi integrarea în unităţi productive. În aceste situaţii, absolvenţii respectivi, fără
experienţă şi fără abilitate în planul relaţiilor sociale, pot beneficia de supraveghere şi
îndrumare din partea pãrinţilor, tutorilor sau altor persoane calificate.
Integrarea copiilor cu handicap fizic. Manifestările din sfera motricitătii trebuie
privite în relaţie stransă cu dezvoltarea intelectuală, expresia verbală şi grafică, maturizarea
afectiv-motivaţională şi calitarea relaţiilor interindividuale ca expresie a interindividuale ca
expresie a maturizării sociale.
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Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de
terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predareînvăţare şi evaluare specializate, adaptate abilităţilorlor de citire, scriere, calcul, de programe
terapeutice pentru tulburări motorii.
De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personal şi a familiei.
Stilul de predare trebui esă fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai
mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp.Acest lucru este posibil dacă
este cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care
ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat.
Învăţământul special este o parte componentă a sistemului de învăţământ românesc şi
oferă tuturor programe educaţionale potrivite nevoilor lor de dezvoltare. În ţara noastră, copiii
cu dizabilităţi pot fi înscrişi în învăţământul special sau în învaţământul de masă. În şcolile de
masă pot fi integraţi copii cu deficienţe medii, dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj,
tulburări socio-afective sau de comportament. Aceşti copii au nevoie de sprijin pentru
adaptare, integrare, socializare, pentru a nu fi marginalizaţi sau excluşi.
BIBLIOGRAFIE
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. Grigoraș Florentina Manuela
Grădinița cu P.P. nr. 6 Dorohoi, jud. Botoșani
Din categoria copiilor cu CES fac parte atât copiii cu deficiențe propriu-zise - la care,
cerințele speciale sunt multiple, inclusiv educative, cât și copiii fară deficiențe, dar care
prezintă manifestari stabile de inadapatare la exigențele școlii.
Deci, din aceasta categorie fac parte :
- copiii cu deficiențe senzoriale : vizuale, auditive, locomotorii etc,
- copiii cu deficiențe mintale,
- copiii cu tulburari afective (emoționale),
- copiii cu handicap asociat.
Ce se crede despre persoanele cu deficiențe ?
Mulți oameni au reticențe față de acestea deoarece au o concepție gresită despre ele.
Unii știu din trecut despre persoanele cu handicap faptul ca erau cerșetori sau lăutari ori au
în acest domeniu o slabă experiență. Niciuna dintre aceste idei nu oferă o imagine
clară a persoanelor cu deficiențe. Și ei sunt oameni ca si ceilalți: unii dependenți, alții
independenți, unii lideri, alții persoane obișnuite, unii bogați, alții săraci, unii grași, alții slabi,
etc. Ca orice persoană, ei sunt produsul unic al eredității lor și al mediului și sunt indivizi.
Dar și persoanele cu deficiențe, la rîndul lor, au două păreri în ceea ce privește
impedimentul lor: unele îl consideră un dezastru, iar altele un simplu inconvenient.
Definirea handicapului:
Există mai multe perspective de abordare a handicapului ce se concreti-zează în
diferite definiți sau modele ale acestuia :
1. Modelul medical. Handicapul este definit ca o boală cronică.
2. Modelul economic. Pe baza definitiei medicale, se consideră că persoanele cu
handicap sunt ncapabile de a munci sau a se deplasa, deci sunt neproductive sau mai
putin productive. Handicapul este, asadar, o boală economică.
3. Modelul limitarii funcționale. Handicapul este definit ca o deficiență severă, cronică,
proprie persoanei care îndeplineste următoarele condiții:
- manifestă o deficiență mentală sau fizică sau o combinație de deficiențe mentale si
fizice;
- se manifestă înainte de vârsta de 22 de ani;
- pare a continuă fără a preciza vreo limita;
- reflectă nevoia persoanei de îngrijire, tratament sau alte forme de servicii (de tip
special, interdisciplinar sau general) pentru o perioadă îndelungată sau pentru toată viata,
concepute și aplicate în mod individual.
4. Modelul psiho-social raportează handicapul la societate. Problema handicapului este
plasată la interacțiunea dintre persoane și diferitele segmente ale sistemului social. Adaptarea
nu mai este unilaterală, nu mai aparține doar persoanei. Din ce în ce mai mult, societatea este
cea care trebuie sa se adapteze la persoanele care o compun.
Problemele școlare ale elevilor cu cerințe educaționale speciale în pandemia Covid-19, sub
lupa OECD: „E nevoie de intervenții ample în sprijinul acestor copii”.
Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre cei peste 91% dintre
elevii lumii care au fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, întreruperea obiceiurilor
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educaționale și obligația de a trece la medii de învățare la distanță presupun provocări
suplimentare, într-o situație deja dificilă. Unele țări, precum Finlanda, au acționat în sprijinul
elevilor cu CES încă din primele momente ale închiderii școlilor, pregătind instruirea la
domiciliu pentru acești copii. Dar, pe măsură ce țările au fost obligate să impună măsuri de
distanțare și izolare, a devenit necesară predarea online.
Elevii cu CES riscă o dublă penalizare în timpul închiderii școlilor – din punct de
vedere al accesului la educație, dar și cel al incluziunii. Ei se bazează, adesea, mai mult decât
ceilalți copii pe diverse tehnologii pentru educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția lor
către educația online. Dar nevoile lor specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele
instrumente folosite în prezent:
• copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe
canale video
• copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin
platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil
• elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți
când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează suficient atenția
• pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale,
pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare
• copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine
în învățare
• copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația
actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și
schimbe programul și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea
pandemiei.
Această din urmă problemă nu se limitează doar la cei care sufereau de anxietate, ci
oricui care ar putea fi astfel afectat de situația produsă de pandemie, arată autoarea.
Diverse proceduri au fost luate local sau național, în diverse țări, pentru asistarea
elevilor cu CES. De exemplu:
• temele pentru copiii cu deficiențe de vedere pot fi transcrise în Braille, în lipsa unui
aparat cu funcții de accesibilitate pentru astfel de utilizatori
• pentru elevii cu deficiențe de auz pot fi aplicate servicii de live captioning la distanță
pentru cursurile video
• sistemele de învățământ din țări precum Italia, Franța sau Irlanda, dar și diverse ONGuri agregă liste de aplicații și instrumente pentru sprijinirea elevilor cu cerințe
educaționale speciale.
•
În cele mai multe țări există asistenți sau profesori pregătiți pentru a-i ajuta pe elevii
cu CES care oferă online sprijin individual și cu materiale personalizate.
Cu toate acestea, arată specialista OECD, după actuala criză va fi nevoie de intervenții
mai bine structurate și coordonate în sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale,
intervenții care să implice deopotrivă școlile, profesorii, consilierii, familiile copiilor
vulnerabili, care au cel mai mult de suferit.
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PROCESUL DE ÎNVĂȚARE ONLINE – BUNE PRACTICI ÎN DEMERSUL
EDUCATIV AL ELEVILOR CU C.E.S.
Grigore Amalia
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfântul Nicolae”, Câmpulung, jud. Argeș
În marea paletă tipologică și diversă a domeniului psihopedagogiei speciale,
concentrată din ce în ce mai intens asupra găsirii, implementării și facilitării traseului
educativ-instructiv al evului cu nevoi educative speciale (CES) sau cu diferite afecțiuni în
planul cognitiv, auditiv, vizual sau al motricității, obiectivul - cheie este evidențiat de tot ceea
ce reprezintă intervenția în diferitele stadii și etape, de la terapie, recuperare, la instruire
graduală, având misiunea clară de a putea facilita parcursul inițiat de aceștia.
De asemenea, o serie de acțiuni practice trebuie întemeiate și gestionate cu maximă
atenția de cadrele didactice specializate care se confruntă cu diverse provocări în facilitarea
procesului anevoios de învățare acestor elevi, cărora le trebuie insuflată, în permanență, acea
dorință și capacitatea de a nu se simți diferiți sau marginalizați de mediul în care trăiesc.
Printre aceste importante căi de acces educațional, conform lui Gherguț (2005) și Roșan
(2015) se numără:
- prezentarea sistematică a diferitelor categorii de elevi cu nevoi speciale;
- creionarea unui sistem diferențiat în funcție de tulburările, deficiențele manifestate;
- prezentarea și analizarea detaliată a procesului complex terapeutic și recuperator al
acestor elevi;
- alegerea acelui set de metode, strategii, instrumente didactice de predare - învățareinstruire adecvate;
- monitorizarea activă a evoluției în termeni de adaptare, învățare etapizată a elevilor cu
cerințe speciale, precum și elaborarea de programe personalizate de intervenție în care se
regăsesc principalele particularități specifice ale activității desfășurate de elevi.
În această direcție, se înscrie și concepția enunțată de Emil Verza (2011), potrivit
căreia, prin realizarea de programe terapeutice și instructive concrete și etapizate, elevii cu
deficiență mintală severă, solicită un plan de integrare foarte dificil și riscant, însă se poate
finaliza cu recuperări în sfera de independență și crearea unor deprinderi elementare atent
monitorizate și evaluate.
Astfel spus, a lucra într-un centru școlar de educație incluzivă, și mai ales cu elevii cu
cerințe educaționale speciale impune o pregătire minuțioasă, dar și o pregătire destul de
ridicată.De asemenea, metodele didactice elaborate trebuie să fie în permanentă concordanță
și adaptare cu specificul învățării acestor elevi. Totodată, strategiile didactice folosite trebuie
să fie în concordanță cu specificul de învățare al acestora, dar și create în spiritul de a
contribui la eficientizarea demersului educativ inițiat
În urma experienței acumulate în acest domeniu complex de învățământ, am înțeles că
educația și procesul de învățare rămân principalele elemente definitorii și esențiale, mai ales
în cazul acestor elevi cu deficiențe mintale, care pe lângă predarea deprinderilor principale,
contează foarte mult și manifestarea și acordarea acelui sprijin, motivația de a continua și de
a înțelege ca aceștia trebuie să fie îndrumați și să le fie oferită dragoste și încredere.
Din dorința de a fi cât mai conectată ca profesor la problemele și particularitățile
învățării elevilor cu deficiențe mintale grave, cât și ținând cont de tranziția spre adaptarea
procesului instructiv-educativ în mediul online, o bună practică în facilitarea demersului
educativ în rândul acestor elevii este sugerată de jocul didactic, înțeles ca o esențială
alternativă didactică în procesul de învățare.
Prin jocul didactic, profesorul de psihopedagogie specială poate să contribuie cât se
poate mai în adâncime asupra formării acelor deprinderi esențiale pentru acești elevi,precum
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cititul, scrisul, operațiile numerice, motricitatea, etc. De asemenea, jocul posedă o serie de
funcții, atribute și particularități ce au menirea de a crea o multitudine de avantaje în procesul
de învățare, precum: facilitarea comunicării, creionarea spiritul de echipă, sau pur și simplu,
jocul poate fi văzut ca acea terapie educațională în mai multe faze.
Ținând cont de contextul pandemic și procesul de învățare în mediul online, pentru
elevii cu deficiențe mintale severe, profunde și/sau asociate din clasa a I-a, în cadrul
disciplinei Abilități de comunicare și limbaj, din aria curriculară, Limbă și comunicare, am
desfășurat următoarea activitate didactică:
(1) TITLUL ACTIVITĂȚII :Exerciții de rupere și lipire a hârtiei - PARĂ
(2) COMPETENȚE GENERALE: Formulare de mesaje simple și/sau prin metode
alternative și augmentative de comunicare în contexte familiare.
(3) SCOPUL ACTIVITĂȚII: Formarea deprinderilor de lucru folosind resurse variate.
(4) OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pentru prezenta activitate, mi-am propus următoarele obiective, astfel încât, la sfârșitul
lecției, elevii să fie capabili să:
- să identifice materialele de lucru;
- să utilizeze operații simple de lucru ,rupere și lipire;
- să rupă bucăți de hârtie glasată privind culoarea specifică fructului ales;
- să lipească bucățile de hârtie în conturul șablonului.
(5) DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:
Aflându-ne în anotimpul toamna, evidențiat de roadele bogate,de schimbările din
natură, mi-am propus să creionez o activitate centrată pe ruperea și lipirea de hârtie glasată
pentru fructul, PARA, reprezentativ acestui anotimp. Metoda aleasă afost cea de instruire
didactică și joc didactic pe bază de demonstrație empirică, sistematizată prin crearea unui
filmuleț educativ, dat de o serie de secvențe punctuale, precum:
• prezentarea scopului lecției și motivația lecției;
• captarea atenției, realizată prin lecturarea unei poezii tematice;
• evidențierea materialelor didactice (șablon, hârtie glasată de diverse
culori. carton colorat, creion, lipici, foarfece);
• explicarea și demonstrarea modului de lucru;
• realizarea efectivă a lucrării-suport, pe care elevii au avut-o ca model
pentru tema propusă.
Prin urmare, activitatea desfășurată în mediul virtual a putut evidenția într-o manieră
interactivă, modernă și ludică această surprindere și nuanțare a lucrului cu elevii cu deficiențe
grave, precum și sugerarea degăsire a noi și variate alternative didactice pentru a realiza o
activitate spontană,interesantă și atractivă.
Concluzionând, se justifică aplicarea variată a programelor de instruire, îndrumare și
educare în cazul elevilor cu diverse forme și grade de intensitate ale deficienței mintale,
adevărate promotoare de avantaje și beneficii, atât pe termen scurt, cât mai ales pe termen
mediu sau lung. Dintre acestea principalele programe sunt încadrate în sfera terapeutică
(menite să controleze manifestările epileptice sau instabilitățile psihomotorii), la cele destinate
și îndreptate spre corectarea tulburărilor de limbaj sau la acele programe menite să valorifice
cât mai mult potențialul intelectual și aptitudinal al elevului (de exemplu: educație integrată,
psihoterapia familiei).
BIBLIOGRAFIE
1. Ghergut, A. (2005). Sinteze de psihopedagogie specială: Ghid pentru concursuri și
examene de obținere a gradelor didactice. Iași: Editura Polirom.
2. Roșan, A. (2015). Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și intervenție. București:
Polirom.
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ACTIVITATE DEDICATA ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
CU COPIII CU CES
UTILIZAREA APLICATIEI PADLET
Prof. Grigore Georgeta
Școala Gimnazială ”Radu cel Mare” Târgoviște, jud. Dâmbovița
Padlet este o aplicaţie online care permite utilizatorilor să-și exprime cu ușurinţă
opiniile pe un subiect comun pe un „avizier” virtual (wall). Peretele este, de fapt, o pagină
web unde utilizatorii publică scurte mesaje conţinând text, imagini, clipuri video şi / sau
legături. Poate fi folosit pentru sesiuni de brainstorming, cuvinte noi, termeni sau comentarii
pe o temă dată. L-am folosit ca un portofoliu pentru a distribui părinţilor imagini cu munca
elevilor.
CS 4.1 Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru;
• Realizarea unor postere având ca temă simboluri ale Marii Uniri din 1918;
• Verificarea prezenței simbolurilor Unirii din 1918;
• Vizitarea unei expoziții dintr-un muzeu virtual și notarea unor idei despre organizare;
• Stabilirea ordinii exponatelor în cadrul platformei Padlet;
• Stabilirea regulilor de conduită în expoziție.
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ȘI PE NOI NE-A SCHIMBAT ÎNVĂȚAREA ONLINE !
Prof. itinerant Grigore Manuela
Școala Gimnazială “Matei Basarab ”Târgoviște, jud. Dâmbovița
Motto:
„Cu respect și ințelegere, vom netezi drumul
spre lumina minții și a sufletului fiecarui copil”
Chiar și în această perioadă, grea pentru elevii cu CES și părinții acestora, au
desfășurat activități prin care le-au fost menținut interesul pentru școală. Unele dintre aceste
activități, începute ăn perioada octombrie, au fost continuate on-line. Una dintre aceste
activități desfășurare cu un mare interes a fost și TEDI – ȘCOALA SIGURANȚEI.
Elevii cu CES au continuat activitățile din cadrul proiectului ,,Tedi- Școala
Siguranței” și în mediul online. Pentru a desfășura aceste întâlniri am folosit aplicația Zoom
pentru întâlnirile sincron și platforma 24Edu și grupul de whatsapp pentru postarea
produselor activităților.
Prima activitate a vizat siguranța copiilor pe internet. Au fost prezentate imagini,
secvențe video, iar ca metode folosite pot aminti conversația euristică, brainstorming, studiu
de caz, problematizarea și chestionarul pentru momentul de evaluare.
O altă activitate desfășurată și potrivită perioadei pe care o traversăm, a vizat siguranța
copiilor acasă. Aceștia au identificat obiectele pe care le pot folosi, cu care se pot juca și și-au
exprimat opinia referitoare la cele care pot deveni periculoase. Am transmis toate informațiile
valorificând cunoștințele elevilor dobândite la disciplinele: Dezvoltare personală, Comunicare
în limba română și îmbinând Artele. Au ilustrat, prin desen, diverse mesaje pentru
semnalizarea pericolului unor obiecte din casă. Au făcut mișcare alături de Tedi
(https://tedi.ro/start-la-miscare-video/start-la-miscare-acasa/2/) și s-au distrat cu jocuri
propuse de acesta (https://tedi.ro/jocuri/) .
Pentru a conștientiza importanța siguranței, am implicat, în ultima activitate, un
partener al școlii, agent șef principal, de la Compartimentul de Analiză și Prevenire a
Criminalității. Activitatea desfășurată a fost interactivă, îmbinându-se jocurile de atenție, de
perspicacitate, exercițiile- joc (ghicitori), într-o dezbatere pe tema siguranței copilului acasă și
pe stradă. Toți copiii au fost implicați, au răspuns solicitărilor și au adresat întrebări adecvate
temei. A fost o experiență de succes atât pentru copii cât și pentru părinți deoarece
- informarea elevilor privind prevenirea pericolelor în mediul online, acasă și în trafic;
- familiarizarea copiilor cu vocabularul rutier, cu indicatoarele rutiere și normele de
comportare corectă în calitate de pieton;
- educarea părinților în vederea protejării copiilor împotriva pericolelor;
- menținerea unor relații pozitive în cadrul familiei, bazate pe cooperare și ajutor, în
rezolvarea unor sarcini atractive;
- implicarea copiilor în grupul de învățare și în alte condiții, cu respectarea regulilor specifice
întâlnirilor online;
- valorificarea cunoștințelor însușite la diverse discipline, în experiențe de viată.
Prin continuarea activităților în cadrul proiectului ,,Tedi- Școala Siguranței”, am
urmărit menținerea relațiilor între copii și în alt context, precum și continuarea parteneriatului
școală- familie- comunitate.
Elevii au avut o atitudine pozitivă, implicându-se activ și dovedind un comportament
sigur. Sunt dornici să se implice în activități extrașcolare. Produsele realizate de copii
dovedesc eficiența activităților desfășurate. Menținerea caracterului ludic al activității a
reprezentat o provocare pentru mine, deoarece lipsea interacțiunea directă, comunicarea fiind
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predominant verbală. Am apelat și la ajutorul mascotei Tedi pentru a-i provoca în diferite
momente ale activității.

O altă activitate de succes în perioada on-line a fost Proiectul “ Bucuriile primăverii”prin care vom prezenta anotimpul primăvara în cuvinte, propoziții, cântec și culoare.
Cum vom face?
Fiecare copil va scrie pe o pagină de caiet , cel puțin 10 cuvinte ce pot descrie
anotimpul primăvara. Se vor alcătui, cel puțin cinci propoziții despre anotimpul primăvara și
se vor scrie pe caiet. Se poate transcrie o poezie potrivită acestui anotimp. (Se pot folosi
pixuri colorate sau carioca.) Fiecare elev va cânta unul sau mai multe cântece de primăvară.
Se va prezenta imaginea primăverii în desen si culoare. Folosiți creioane, creioane colorate,
acuarele. Puteți realiza un colaj cu titlul Primăvara în care să folosiți diverse materiale ( hârtie,
plastic, fire) sau diverse tehnici de lucru (ștampilare, amprentare, tamponare, pulverizare).
Cum vom ști dacă am reușit?
Proiectul conține toate materiale (cuvinte și propoziții/poezie, desen/colaj și
interpretarea cântecului). Trimit fotografii și video după materiale către doamna învățătoare și
colegi și aștept aprecierea lor. Pot completa proiectul pe baza recomandărilor. Proiectul a fost
gândit ca o modalitate de evaluare, la finalul unității de învățare ,,Cu primăvara ne jucăm”.
Activitatea de predare-invățare-evaluare se desfășoară sincron și asincron.
În cadrul activităților sincron, utilizând aplicația Zoom, am prezentat planul
proiectului.
Am pornit de la o hartă conceptuală având ca temă, Primăvara. Copiii au menționat
aspect legate de primăvară, identificând, astfel, cadrul natural, ocupații ale oamenilor, dar și
cântece și mișcări sugerate de acestea. I-am provocat să surprindă acest anotimp în cuvinte,
propoziții, muzică și culoare.
Planul proiectului corelat cu sarcinile de lucru, a fost postat pe platforma Classroom,
unde a fost creată o temă cu acest titlu, având ca termen de realizare, o săptămână. De
asemenea, au fost atașate materiale suport pentru realizarea cu succes a temei, fără ca acestea
să constituie o limitare a creativității lor. Elevii au avut ocazia să-și aleagă materialele și
tehnicile de lucru, cântecul preferat și mișcările potrivite. Sarcinile de lucru au fost atent
monitorizate, acordându-se feedback intermediar și sprijin pe măsură ce proiectul se contura.
Modalitățile de evaluare au fost apreciate de copii, aceștia având ocazia să aprecieze lucrările
colegilor cu ocazia amenajării unei expoziții virtuale. Experiențele colegilor au constituit
momente de inspirație.
Elevii au prezentat, în cadrul unei sesiuni video pe Zoom, produsele realizate.
Scopul proiectului l-a reprezentat consolidarea cunoștințele despre relațiile și fenomenele din
mediul apropiat. Am urmărit scrierea corectă a cuvintelor/enunțurilor, compunerea spațiului
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plastic utilizând materiale și tehnici diverse, cântarea vocală și mișcarea pe muzică, ce fac
referire la o temă dată.
Elevii au dovedit că pot sintetiza cunoștințele însușite în cadrul disciplinelor:
Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și abilități
practice, Muzică și mișcare, în realizarea unui produs personal.
De apreciat au fost valențele lor creatoare, reușind să dezvolte sarcinile primite, inedit.
Produsele realizate au fost variate, punând în evidență personalitatea fiecărui copil,
constituind o mai bună cunoaștere și apreciere în rândul elevilor.
De asemenea, au dovedit capacitatea de realizare a schimbului de bune practici în
mediul online, formarea unor competenţe digitale. Acest proiect a fost o provocare și un
succes, în același timp, deoarece toți elevii au prezentat produsele realizate. Am apreciat
dorința acestora de a finaliza o sarcină, de a o personaliza, de a utiliza diverse aplicații
prezentate în școala de acasă și de a prezenta colegilor rezultatele obținute. Au dovedit
capacitatea de autoevaluare, chiar și interevaluare.
Consider proiectul potrivit în contextul învățării online și apreciez abilitățile digitale,
în formare, atât ale elevilor, cât și ale părinților. Această învățare ,,altfel” a valorificat
parteneriatul școală – familie, urmărind progresul copilului.
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MENȚINEREA INTERESULUI ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚAREA ON-LINEEXEMPLE DE BUNE PRACTICI
Grosu Cristina Daniela
Grădinița nr 94, Sector 6, București
Școala on-line a reprezentat pentru cei mai mulți, elevi, copii, părinți, o provocare greu
de realizat, însă cu răbdare, implicare și colaborare, s-a dovedit că se pot realiza ore atractive
și utile, cu ajutorul aplicațiilor on-line. Pentru copiii cu CES, însă, acest lucru a fost mai
dificil de realizat, ținând cont de particularitățile de dezvoltare ale fiecărui copil și de
dificultățile, cu care aceștia se confruntau și înainte de școala on-line. Școala on-line pt copiii
cu CES, este mai dificilă, dar nu imposibilă, așa ca vă prezint câteva metode de predare și
suținere a cursurilor în mediul online.
Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o
singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea
doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat. Împărțirea acestuia
îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea
materialului educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților
în această situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum
copilul lor devine mai receptiv și înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate pe
canalul senzorial preferat.
Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copii colaborează mai
bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest punct
de vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să adapteze mai ușor
nivelul explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
Pentru copiii cu CES, aplicațiile s-au dovedit a fi mai greu de utilizat fără ajutor, așa
că ei depindeau total de o altă persoană, care să le fie alături și să urmeze indicațiile
învățoarei.
Aceștia au fost încântați de platformele și aplicațiile interactive ca: wordall, quizzes,
jamboard , zoom, kinderpedia.
Jocul, ca modalitate de relație între individ și lumea obiectelor, constituie formula
primară a acțiunii umane, o formă de organizare a cogniției, o formă de organizare a
cunoașterii. Cântecul, jocurile muzicale, jocurile cu text și cântec, audițiile muzicale,
modelajul, desenul, pictura, sculptura sau alte activități din sfera terapiilor ocupaționale
contribuie la sporirea atenției, la dezvoltarea memoriei, gândirii, imaginației a tuturor
proceselor psihice implicate în învățarea de tip școlar. Prin teoria „inteligențelor multipleˮ ale
lui H. Gardner se recunoaște faptul că oamenii învață în moduri diferite și obțin progrese
școlare tot în moduri diferite.
Copiilor le plac aceste metode activ-participative și chiar dacă uneori copiii cu CES nu
le înțeleg pe deplin ei solicită să participe în număr cât mai mare la realizarea lecției.
În perspectiva şcolii incluzive înţeleasă ca şcoală care se deschide flexibil tuturor
copiilor, dificultăţiile de învăţare sunt considerate probleme normale în activitatea didactică.
Rezolvarea lor este un prilej şi o provocare pentru profesori, elevi. Managerii şcolii si ceilalți
factori implicaţi. Fiecare act didactic este o presiune asupra copilului și trebuie completat cu
un sprijin corespunzător.
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INTEGRAREA ȘCOLARĂ A COPIILOR CU CES - ȘCOALA ONLINE
Prof. Groza Giorgia-Voichița
Școala Gimnazială „Horea, Cloșca și Crișan” Brad, Hunedoara
Una din problemele cu care se confruntă învățământul românesc în această perioadă
profund „informatizată”, când atenția și interesul elevilor noștri se îndreaptă mai mult spre ipod-uri, calculatoare, telefoane de ultimă generație, modalități neadaptate vârstei în domeniul
petrecerii timpului liber, este lipsa dorinței de a învăța, de a acumula cunoștințe, de a aplica
noțiuni a elevilor noștri. Școala li se pare o corvoadă, educatorii lor (părinți sau dascăli),
obstacole în calea dorinței de a-și trăi viața așa cum le place, așa cum înțeleg ei că e bine, în
fond, dușmanii lor.
Perioada pandemică în care trăim de ceva timp ne-a obligat să ne adaptăm unui nou
sistem de învățare – predare – evaluare, în care abilitățile pe care elevii le au vizavi de
tehnologia informației sunt de un real folos. Este momentul când modul lor preferat de
petrecere a timpului liber – pe laptop, calculator sau alte device-uri – devine o obișnuință a
activității de învățare, concretizată în școala online.
Inapetența pentru studiu este determinată de mai mulți factori pentru care fiecare din
partenerii implicați în educație avem răspundere. Din practica pedagogică, am observat că
lipsa de atenție și incapacitatea de concentrare, generată de obișnuința de a privi timp
îndelungat la calculator sau televizor, este un motiv pentru care elevii noștri își pierd răbdarea
de a asculta, de a colabora, de a comunica în procesul de predare – învățare.
Este demonstrat faptul că privirea ecranului TV sau a calculatorului încetinește
acrivitatea cerebrală, undele alfa și teta, asemănătoare stării de hipnoză, devin preponderente
generând dezorientarea. Urmărind activitatea corticală din timpul privitului la televizor,
cercetătorii au constatat inhibarea activității emisferei stângi a creierului, parte care este
regiunea critică pentru organizarea, analiza și judecarea datelor primite. Emisfera dreaptă a
creierului care preia sarcinile celei stângi, este zona care nu procesează rațional și logic
informația, prelucrând datele în mod necritic.
Astfel, televizorul nu este o soluție benefică pentru a-i ține liniștiți pe copiii mici care
descoperă în fiecare clipă ceva nou și interesant, deoarece ecranul nu dezvoltă o „punte” între
cele două emisfere cerebrale, care trebuie să formeze unele conexiuni în creier.
Subdezvoltarea punții ineremisferice este una dintre cauzele principale ale scăderii capacității
intelectuale a copiilor, a apariției problemelor de învățare și atenție. Aceștia nu mai pot
procesa suficient de rapid informația pentru a putea desfășura un proces de învățare, pentru a
fi atrași într-o activitate reflexivă. E una din cauzele apariției nevoilor educative speciale
pentru unii elevi.
Sigur că mulți dintre elevi au ajuns să nu mai facă față situației școlare, fie datorită
inconsecvenței în învățare, fie datorită conjuncturii familiale nepotrivite, fie datorită unor
blocaje emoționale sau de altă natură. Astfel că, se impune diferenețierea în procesul de
predare, ținând cont de nevoile elvilor, de potențialul lor intelectual și de ritmul în care învață.
Este evident că există elevi cu diferite capacităţi şi competenţe de adaptare şi deci de
învăţare, cadrele didactice fiind puse în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele
ridicate de copii. În ultimii ani se pune din ce în ce mai mult accentul pe activitatea realizată
cu elevii cu cerințe educative speciale, care în majoritatea localităților sunt incluși în
învățământul de masă, lucrându-se cu ei după metode specifice deficienței pe care o prezintă,
întocmind planificări personalizate pentru fiecare disciplină de învățământ și beneficiind de
planuri de intervenție personalizată pentru a evidenția progresul realizat, pentru a evita
discriminarea lor și a promova integrarea lor cu succes în rândul celorlalți elevi.
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Așadar, elevii cu CES au nevoie de o abordare personalizată referitoare la încercările
pe care le iniţiem în educaţia lor, având constant preocuparea pentru ca fiecare copil să fie
sprijinit şi să se lucreze în beneficiul învăţării tuturor.
În prezent se fac eforturi pentru a se găsi moduri de educare a acestora, deoarece copiii
trebuie să trăiască şi să muncească cu toţi membrii comunităţii, indiferent de deficienţele lor,
au dreptul să participe la o gamă largă de experienţe educaţionale și să beneficieze de lucrul şi
interacţiunea cu copiii cu rezultate mai bune la învăţătură. În acest sens, școala incluzivă se
referă la integrarea tuturor copiilor într-o unitate școalră de masă, ridicând învăţarea la rang de
principiu general şi presupunând acceptarea faptului că orice copil poate învăța prin însuși
faptul că interacţionează cu ceilalţi.
Copiii cu cerinţe speciale au nevoie de sprijin și pentru ei va fi un câștig dacă
activitatea de predare este orientată către nevoile lor speciale. Însă este dificil să asigurăm
suport individual pentru aceşti copii, de aceea se pot aplica unele metode de lucru cu elevii cu
nevoi speciale : în timp ce clasa lucrează la o activitate, profesorul se poate ocupa de unul sau
doi copii, reluând cu aceștia noțiunile pe care ei le pot înțelege și le pot asimila sau ajutându-i
să înceapă să rezolve singuri sarcina adaptată pentru ei, legată de subiectul lecţiei respective.
Este evident faptul că potențialul intelectual al elevilor nu presupune împărțirea unei
clase numai în două grupe: elevi cu CES și restul colectivului. Copiii trebuie organizaţi pe
grupe, pe nivele de abilitate, iar profesorul le va oferi asistenţă adecvată necesităţilor fiecărui
grup. De exemplu, la clasa a VI-a (unde eu lucram până nu demult cu trei elevi cu CES, care
prezintă diferite deficiențe, iar gradul de retenție a informațiilor diferă la toți trei), în cadrul
lecției de fixare și consolidare a pronumelui, fiecare grupă primeşte fişe de lucru diferite, la
fel și fiecare elev cu CES.
Pentru că ne referim în mod special la aceștia din urmă, unul dintre elevi va copia pe
o coală cartonată colorată definiția pronumelui, persoanele și câteva propoziții care să conțină
pronumele (acest elev nu poate să redea ceea ce citește, decât copiind două-trei litere odată).
Un alt elev va primi o fișă cu definiția și persoanele pronumelui, le va citi, în ritmul său,
profesorul va repeta lectura și îi va cere ca într-un text să identifice pronumele și să precizeze
persoanele acestora. Cel de-al treilea elev va reda definiția și persoanele pronumelui, iar pe
fișa de lucru va sublinia pronumele, precizând persoana și numărul lor, apoi va alcătui
enunțuri cu alte pronume.
În cadrul orelor de litrarură, elevii cu cerințe educative speciale vor transcrie pasaje
din opera literară studiată pe coli cartonate colorate (am observat că sunt mai motivați când
folosesc acest gen de suport din hârtie și le place să aleagă culori îndrăznețe), vor citi pasajele
transcrise, vor fi încurajați să formuleze întrebări despre text, să-și spună părerea, să
sublinieze trăsături ale personajelor, evident în funcție de posibilitățile lor de a înțelege și
acționa.
La orele de comunicare trebuie stimulați să inițieze și să întrețină dialoguri, să
comunice clasei intențiile lor cu privire la diferite situații: amenajarea clasei, inițierea unui
proiect de protejare a mediului, confecționarea de obiecte decorative, organizarea unei
excursii, redactarea unor mesaje cu diferite ocazii, colaborând astfel cu clasa pentru a nu se
simți frustrați fiindcă sunt tratați în mod diferențiat. Tot așa, la rezolvarea unor sarcini din
manual sau culegere, enunțurile pot fi citite de acești elevi, conlucrând astfel și având
sentimentul valorizării de sine.
Sunt doar câteva exemple care demonstrează că fiecare elev poate fi pus în valoare în
limita a ceea ce poate să facă, a abilităților pe care le-a dobândit, a aptitudinilor sale. Uneori,
însă, copilul cu cerinţe speciale poate lucra împreună cu un alt coleg mai capabil, care, după
ce şi-a terminat sarcina de rezolvat, îl poate ajuta să-şi organizeze munca. Prin „învățarea
elev-elev”, ambii sunt angajați și responsabilizați în actul învățării.
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De curând am primit o altă hotărâre nr. X din care rezultă un alt elev cu handicap
asociat pentru care se recomnadă suport afectiv, diagnostic și indicații primite de la comisia
de handicap identice pentru toți cei patru elevi cu CES din clasa la care lucrez, deși ei nu
prezintă același grad de incapacitate de a opera cu noțiuni, a reține, a comunica, a acționa, iar
profesorii nu sunt absolvenți de psihologie specială instruiți să lucreze cu acești elevi. Așadar,
fiecare abordează problemele elevului cu CES prin prisma viziunii sale pedagogice.
Eu consider că aceste certificate care uneori maschează eșecul școlar din alte motive
decât cele de handicap, ar trebui să fie mai complexe, mai cuprinzătoare, să conțină și detalii
referitoare la potențialul intelectual al copilului, la modul de lucru, la activitățile pe care ar fi
capabil să le realizeze elevul. E simplu să scrii: comisia hotărăște că elevul X trebuie integrat
la școala normală Y, beneficiind de programa individualizată, până la sfârșitul clasei a VIII-a,
dar e mai complicat să și sugerezi, tu, comisia formată din medici, psihologi și specialiști ce ar
trebui să conțină această programă, ce activități se pot întreprinde la clasă cu elevul respectiv.
Personal, nu am citit până acum o programă individualizată la limba română realizată de un
membru al comisiei, un specialist care emite decizia.
Cu toate acestea, fiecare copil are dreptul fundamental la educaţie şi trebuie să i se dea
şansa de a ajunge şi de a se menţine la un nivel acceptabil de învăţare într-o școală cu ceilalți
semeni ai săi. Trebuie gândite sisteme educaţionale şi implementate programe de către
specialiști, care să ţină seamă de marea diversitate a caracteristicilor şi cerinţelor, de
posibilităţile pe care le au acești elevi şi le dezvoltă, într-o ambianţă constructivă, echilibrată.
Educaţia incluzivă îi va permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalţi, să desfăşoare
activităţi comune, dobândind abilităţi și competențe în vederea unei bune inserţii sociale.
BIBLIOGRAFIE
1. Lemeni G., M. Miclea, Consiliere și orientare – Ghid de educație pentru carieră, ClujNapoca, 2004;
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. înv. primar Guţă Floarea
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Stoleru” Baia, jud. Suceava
“Tot ceea ce nu avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este
dat prin educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.”
(Jean Jacques Rousseau)
Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntânduse cu diverse programe și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar trebuie să
rămână educația, care, la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde
cerințelor actuale ale societății și să pregătească copiii și tinerii pentru a se integra active în
viața social și personală.
Şcoala online nu este un tip de învățământ tradițional, a apărut neaşteptat, ca o mare
necessitate şi ne-a provocat să fim deschişi către noile tehnologii la un alt nivel, mai înalt
decât eram pregătiţi.
Bazată aproape în întregime pe competențe digitale, totuși ea nu exclude celelalte
competențe transversale pe care profesorii le dențin și le-au format până acum. Deși
conținuturile sunt stăpânite de profesori și ei își cunosc foarte bine obiectivele lecției ce
urmează să fie predată online, cadrul este foarte diferit: din fața calculatorului, amplasat în
mediul familiar de acasă, profesorul transmite informația elevului aflat și el la capătul
terminalului propriu. Interacțiunea este foarte diferită, depersonalizată uneori, pot interveni
probleme tehnice care zădărnicesc eforturile participanților iar evaluarea nu poate fi mereu
obiectivă. Managementul clasei este complet diferit, temporizarea de neestimat.
Profesorului îi este greu să motiveze elevul aflat atât de departe; cuvintele de
încurajare ce în clasă ajungeau ca o șoaptă la urechea elevului, acum sunt bun public sau devin
niște banale rânduri într-o fereastră de chat.
Cel mai important semn de întrebare în noua ecuație al cărei rezultat trebuia să fie
Școala online, era Cum? Cum să ajuți elevul să învețe prin metode interesante, atractive, ca
achiziția sau fixarea eficientă să aibă loc și elevul să fie motivat și performant? Fiecare elev
este un individ cu un caracter distinct, parte dintr-un grup specific, deci o metodă care merge
la o clasă s-ar putea să nu fie eficientă la alta. Astfel, pentru profesor începe o perioadă de
experimentare continuă prin care propune o combinație între metode asincrone ce permit unor
elevi să avanseze în ritm propriu și metode sincrone pentru lucrul efectiv la oră, în direct.
Diferențele între cele două tipuri relevă oportunitatea alternării sau combinării acestora.
Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru îi ajută să se ocupe pe rând de câte o
singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea
doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat. Împărțirea acestuia
îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
Identificarea canalului sensorial preferat: vizual, auditiv, practice și adaptarea
materialului educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților
în această situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum
copilul lor devine mai receptive și înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate pe
canalul sensorial preferat.
Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copii colaborează mai
bine la teme cu alți adulți decât cu părințiilor și elevii cu CES seamănă mult din acest punct
de vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să adapteze mai ușor
nivelul explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
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Cu toate că învățarea online este necesară și înclinată spre progres, există niște
dezavantaje, în sensul că o parte din activitatea uzuală face-to-face nu se poate face la
distanță, având astfel un impact negative asupra învățării temeinice.
Sprijinul pe care în mod tradițional îl ofeream elevilor cu nevoi speciale sau cu
dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite.
Consider că în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă
situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu problem reale.
Chiar dacă profesorul îșicunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin
suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin
consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în
contextual în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și
fiecare elev îi solicită atenția.
În activitatea desfășurată, am folosit calculatorul ca support pentru obținerea
abilităților de lucru. Așa, încet, împreună cu părinții, ne-am adaptat la învățământul online,
încercând să fiu cât mai creativă și mai ales flexibilă cu programul și cu nevoile copiilor și
părinților lor. Având în vedere faptul că elevii sunt mici, au avut nevoie de sprijinul părinților
în cadrul activităților de învățare. Am creat interval flexibile de timp pentru copii și părinți,
am realizat înregistrări ale unor activități, am susținut lecții interactive pe platforma de
învățare, le-am dat foarte multe provocări practice și am învățat și eu, ca profesor, foarte
multe lucruri noi. Am încercat să iau feedback de la părinți și de la copii și să construiesc
relația între cadrul didactic și elev, care are un impact clar asupra învățării. În cazul meu, cele
mai eficiente au fost activitățile interactive, în care am putut să ne vedem, să comunicăm.
Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă. Cred că
provocarea este să regândim învățarea și să ne punem întrebarea ce este învățarea și cum se
poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă.
Învățământul online reprezintă o temă pentru reflecția umanității. Dimensiunile
pedagogice și psihologice ale acestui process trebuie să rămână o reflecție prioritară, iar
tehnologia trebuie adaptată în funcție de particularitățile de învățare cunoscute și să respecte
trăsăturile beneficiarilor.
BIBLIOGRAFIE
1. Constantin, Cucoș, Școala online – elemente pentru inovarea educației, Ed. Universității
din București, București, 2020;
2. Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii îneducaţie. EduTIC 2009.
Raport de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009.
3. http:// www.didactic.ro
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. înv. primar Henț Irina
Colegiul Național Elena Ghiba Birta, jud. Arad
În România, copiii cu dizabilităţi au acces la diferite forme de educaţie şi pot fi
înscrişi, în funcţie de gradul de dizabilitate, în sistemul de învăţământ special sau în
învăţământul de masă.
Copiii cu deficienţe medii, cu dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, cu tulburări
socio-afective sau de comportament sunt integraţi în şcolile de masă unde pot beneficia de
servicii educaţionale de sprijin. Învăţământul special este organizat în funcţie de tipul de
deficienţă – mentală, de auz, de văz, motorie şi alte deficienţe asociate. Identificarea
tipului de deficienţăşi gradul acesteia sunt de competenţa Comisiei pentru Protecţia
Copilului, instituţie aflată în subordinea consiliilor judeţene.
Există, în prezent, două perspective educaţionale care abordează problematica
educaţiei speciale în România: perspectiva individuală asupra copilului şi perspectiva
curriculară. Perspectiva individuală asupra copilului este aceea care defineşte dificultăţile
şcolare sub aspectul caracteristicilor individuale ale copiilor (deficienţe, context social sau
particularităţi psihice); astfel, această perspectivă a creat în diferite ţări diferite modalităţi de
abordare a copiilor cu dificultăţi de învăţare.
Spre exemplu, un grup de copii poate fi identificat ca „special” atunci când nu
realizează acelaşi progres cu ceilalţi şi necesită o educaţie de remediere într-o şcoală
specială. În al doilea rând, copiii cu dificultăţi de învăţare pot avea nevoie de un proces de
predare-învăţare individual ca răspuns la problema lor. În al treilea rând, copiii cu
aceleaşi probleme pot fi puşi să înveţe împreună în grupe clase/ sau şcoli speciale.
Aceşti copii pot fi consideraţi „diferiţi” de ceilalţi „normali” în ceea ce priveşte
aspectul beneficierii de formele obişnuite de educaţie. Din această perspectivă, educaţia are
la bază etichetarea şi segregarea.
În urma neașteptatei pandemii de COVID din anul 2020, s-au făcut schimbări radicale
în sistemul de predare a cursurilor, și deoarece s-au închis toate unitățile de învățământ, a fost
nevoie de o trecere pe platforme online pentru a continua predarea cursurilor, evaluarea, și
testarea. Nimeni nu a fost pregătit pentru o schimbare așa rapidă și radicală, chiar dacă suntem
deja în era tehnologiei. Dar cel mai greu a fost pentru copii cu CES să înțeleagă, să accepte și
să se adapteze noii schimbări. Această trecere la nivel online a fost o provocare atât pentru
profesori, cât și pentru elevi, din toate punctele de vedere. Iar cei care nu au avut posibilități
financiare, cunoștiințe elementare de calculator/tableta, sau sprijin din partea părinților, au
rămas pe lângă și au stagnat.
Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale
elevului prin: programe de învăţământ adecvate, organizare eficientă, strategii didactice
concrete, folosirea optimă a resurselor, parteneriate cu celelalte instituţii ale comunităţii;
Copilul deficient trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are nevoie
pentru obţinerea de performanţe proprii după posibilităţile lui. În acest sens, s-au întocmit
activități educaționale diverse, prin platforme online sau video conferințe în vederea asigurării
fluxului educațional și terapeutic:
o identificarea şi utilizarea unor canale/mijloace de comunicare accesibile, atât în
vederea participării preşcolarilor/elevilor, la activităţile suport de învăţare
online, cât şi pentru menţinerea permanentă a legăturii cu părinţii/tutorii
acestora şi consilierea lor cu privire la desfăşurarea activităţilor şi la utilizarea
resurselor
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o proiectarea activităţii - suport pentru învăţarea online, din perspectiva
principiilor didacticii generale şi a celor care particularizează învăţământul
special şi special integrat, pornind de la documentele de planificare
didactică existente;
o integrarea în activitatea educaţională a tehnologiilor asistive cu care elevii cu
dizabilităţi sunt familiarizaţi încă din clasele primare;
o identificarea acelor strategii educaţionale şi terapeutic-recuperatorii,
specifice tipului de dizabilitate a elevilor, care să faciliteze atât transmiterea
online a conţinutului, cât şi receptarea optimă a acestuia;
o proiectarea de medii de învăţare flexibile, incluzive şi centrate pe elev, pentru a
permite accesul la materiale, activităţi şi sarcini de lucru adaptate pentru toţi
preşcolarii/elevii;
o selectarea şi utilizarea resurselor educaţionale deschise şi a altor categorii de
mijloace şi resurse care pot fi utilizate în intervenţia educaţională în sistem
online pentru preşcolarii/elevii din învăţământul special, pe tipuri de
dizabilităţi;
o crearea unei platforme educaţionale dedicate activităţilor de învăţare online,
uşor accesibilă elevilor cu dizabilităţi mintale („user friendly”);
o elaborarea unor materiale didactice atractive, specifice activităţii cu
preşcolarii/elevii din învăţământul special şi special integrat, iar materialele
care urmează să fie transmise online trebuie să cuprindă toate informaţiile
necesare învăţării: de la conţinut, explicaţii, aplicaţii şi până la exerciţii de
evaluare/autoevaluare.
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POSIBILE ALTERNATIVE OPTIME PENTRU ELEVII CU C.E.S.
ÎN UTILIZAREA PLATFORMELOR DE E-LEARNING
Husariu Andreea Roxana
Grădinița cu Program Prelungit nr. 25, jud. Iași
Centralizarea pe o singură platformă educațională a activităților didactice educaționale
din România ar fi o gravă eroare care nu este luată în seamă de Ministerul Educației Naționale
din România: crearea dependenței sistemului educațional din țară noastră față de proprietarii
companiei care dețin platforma educațională Google classroom, cu toate cele ce decurg de
aici, inclusiv implicații de ordin financiar – să nu uităm nici o clipă, scopul oricărei firme este
acela de a produce profit prin orice mijloc legal (în mod oficial). Astfel, și sociologia
educației arată că dependența unui sistem educațional de o (singură) variabilă externă
vulnerabilizează independență acelui sistem: de exemplu, în cazul nostru, dacă toți vom folosi
Google classroom, ne putem trezi oricând de condiționări financiare impuse de către
proprietarul platformei pentru a putea accesa ceea ce am creat noi și elevii noștri: taxă de
acces! Mai mult, în Termeni și condiții de utilizare, își rezervă acest drept.
Alegerea unei platforme educaționale de către un profesor nu se face la întâmplare ci
având în vedere:
a) dacă este avizată și recomandată de sistemul de control instituționalizat din România:
ministerul de resort și instituțiile subordonate;
b) funcționarea sa în parametrii de funcționale optimi pentru un proces didactic eficient:
funcționarea și securitatea serverelor, mentenanță eficace, etc
c) dacă permite derularea activităților didactice la nivel optim, cu toate componentele sale:
1. procesul de predare-consolidare- evaluare competențe,
2. feed-back imediat profesor-elev ,elev-profesor și colaborarea dintre elevi;
3. gestionarea resurselor didactice: încărcarea materialelor de predare, încărcarea materialelor
ce permit evaluarea elevilor (teme, proiecte, prezentări);
4. realizarea de materiale evaluative cu notare sincron-evaluativă (de exemplu teste care se
completează online și oferă notare imediată prin platforma educațională)
d) realizarea procesului de îndrumare și control al cadrelor didactice de către personalul avizat
(inspectori, director, șefi comisie metodică, metodiști, alte persoane avizate)
e) organizarea, designul și layoutul platformei trebuie să fie atractiv și stimulativ pentru
persoanele implicate, procesul de utilizare a resurselor digitale să fie intuitive pentru cadrele
didactice, elevi și părinți și, important, ușor de accesat de pe device la care au acces actanții
procesului educațional.
Să nu uităm nici o secundă că „adevărata provocare este de a crea un mediu de
învățare susținut tehnologic și favorizant pentru fiecare elev” (Ceobanu, 2016: 9).
Având în vedere că articolul de față pune în discuție, ca o specificitate, elevul cu cu
cerințe educaționale speciale (cu intelect liminal, cu nivel mediu și ușor de retard mintal sau
deficiențe multiple ușoare), considerăm oportun alegerea unei platforme care, cel mai
important, să răspundă punctelor a, b, c, dar mai ales e. De ce ? Organizarea intuitivă a
accesării este foarte importantă pentru un copil cu nivel scăzut de gândire și, cel mai frecvent,
cu tulburări de memorie.Există două platforme Google classroom și Easyclass care corespund
multor criterii din cele enunțate.
Google classroom oferă securitatea datelor, mentenanță optimă a serverelor și implicit
funcționarea eficientă a platformelor, pachet office minimal pentru realizare de materiale
didactice (un plus ar fi și Google Meet, care înlocuiește cu succes Zoom – o platformă ce nu
oferă securitate cibernetică și pentru datele personale). Organizarea procesului didactic se
poate face la nivel optim.
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Ca un minus pentru platforma Google classroom, remarcăm că aparține unui gigant în
domeniul IT, ceea ce poate oricând vulnerabiliza sistemul educațional – este o firmă privată al
cărei scop este profitul și autopromovarea. Practic, elevul va considera că instrumentele
Google fac parte din viața sa precum aerul pe care îl respiră și apa pe care o bea. Mai mult,
creează dependentă de Google, impunând și condiționând utilizarea numai a resurselor din
portofoliul său: de pildă, nu poți prelua materiale de pe alte platforme, chiar dacă sunt creația
ta și nu le poți folosi pe Google decât dacă cele există un protocol comercial între firmele
proprietar. Nu știu dacă și cum se realizează procesul de îndrumare și control al personalului
avizat din ministerul de resort și instituțiile subordonate?
O altă platformă pe care o aduc în discuție este Easyclass (disponibilă la
easyclass.com). Interfața sa este mult mai prietenoasă, mai atractivă, organizarea este perfect
intuitivă, iar layoutul și designul sunt într-un ridicat raport de similaritate cu Facebook, ceea
ce aduce un mare avantaj pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (cu intelect limitat, cu
nivel mediu și ușor de retard mintal sau deficiențe multiple ușoare), cei mai mulți dintre ei, să
fim sinceri, având conturi de Facebook pe care le utilizează constant. Are toate facilitățile
oferite de Google classroom, dar nu condiționează utilizarea resurselor educaționale proprii
pentru derularea activității.
Un avantaj este existența posibilității organizării claselor pentru elevi, pe cursuri dar și
a grupurilor de părinți, independent de contul elevilor, ceea ce facilitează comunicarea. Mai
mult, existența posibilității facile a Bibliotecii cursului/ grupului oferă avantajul de a pune la
dispoziția elevilor și a părinților informații în timp real, oricând la dispoziția lor. Avantajele
Google classroom rămân valabile și în cazul acestei platforme.
În concluzie, cele două platforme prezentate sunt aprobate și avizate de structurile
abilitate, optim realizate (Easyclass oferă un plus la atractivitate și utilizarea intuitivă, Google
classroom oferă un plus la securitatea datelor și mentenanța serverului), facil a fi utilizate (cu
un plus pentru Easyclass pentru similaritatea sa cu Facebook-ul cu care elevii sunt deja
familiarizați), oferă posibilitatea monitorizării procesului didactic și a activități elevilor de
către părinți (cu un plus pentru Easyclass, care oferă șansa creării unui grup dedicat părinților,
unde au acces la notele elevilor). Ca minusuri, securitatea datelor personale, și a drepturilor de
autor ale profesorilor și elevilor sunt puse sub semnul întrebării, oricând există riscul
impunerii unor limitări de utilizare chiar și sub aspect financiar, îndrumarea și controlul de
către personalul avizat asupra cadrelor didactice este limitat și restrictiv (chiar dacă directorul
școlii, de exemplu, face parte din clasă – el poate fi oricând scos din grup de către profesor).
BIBLIOGRAFIE
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MENȚINEREA INTERESULUI ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE –
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI
Iacob Magda Ioana
Școala Profesională Fântânele, com. Fântânele, jud. Iași
Pandemia globală cauzată de COVID-19 a întrerupt multe rutine și practici, inclusiv
educarea tinerilor, mulți elevi în prezent primind o parte sau toată educația lor online.
Asigurarea faptului că învățarea online poate fi accesată de elevii cu nevoi educaționale
speciale (CES) poate fi o provocare.
Recunoaștem că elevii cu CES sunt un grup divers din punct de vedere al identității de
grup, abilităților și competențelor, dar în general includ elevi care au nevoie de sprijin
suplimentar pentru a accesa curriculumul principal și pentru a-și atinge potențialul maxim.
Pentru a oferi în mod eficient instruire online, este important să ne asiguram că elevii
sunt capabili să acceseze lecțiile și materialele în mod eficient. Pentru a se întâmpla acest
lucru, este necesar accesul la laptop-uri, software specializat și utilizarea tehnologiei de
asistență.
Elevii cu CES pot necesita tehnologie de asistență (AT) pentru a le permite să
participe la învățarea online. Este important de subliniat că, pentru a obține beneficiul maxim
al acestei tehnologii, elevii ar trebui să fie instruiți cu privire la utilizarea acestuia. În acest fel,
elevii se pot concentra pe conținutul lecției în loc să învețe simultan cum să lucreze cu
tehnologia de asistență (AT).
Printre instrumentele AT care ar trebui luate în considerare pentru grupuri specifice se
numără și cele pentru elevii cu dizabilități motorii, care pot avea nevoie de AT care îi ajută să
interacționeze cu computer-ul. Aceasta include soluții precum tastaturi virtuale cu procesare a
limbajului natural; ergonomic / alternativ tastaturi (de ex., taste mari), software pentru clickuri pe mouse sau alternative (de exemplu, joystick), sisteme de recunoaștere a vocii sau alte
instrumente mai specializate, cum ar fi sistemele de tip sip-and-puff.
În cazul elevilor cu deficiențe de vedere cititoare de ecran (cum ar fi JAWS sau
Virtual Vision) sunt esențiale în acest caz. Un cititor de ecran reproduce conținutul care apare
pe monitor. Sisteme de recunoaștere a vorbirii sau software pentru facilitarea notării ar fi, de
asemenea, foarte utile. Există alte instrumente care pot facilita interacțiunea elevilor cu
computer-ul precum autocolante pentru îmbunătățirea vizualizării tastaturii, lupe ale ecranului
(de exemplu, Zoom Text, [https://www.zoomtext.com/]) și tastaturi Braille.
Software-ul de recunoaștere matematică, cum ar fi MathTalk (https://mathtalk.com/),
poate fi util de asemenea.
Pentru elevii cu hipoacuzie, sunetul furnizat de dispozitivele electronice nu este la fel
de clar precum vorbirea naturală și poate fi perceput în special degradat față de cei cu
hipoacuzie. Există ascultare asistată, accesorii care transmit audio direct la protezele elevilor
(de exemplu, sisteme FM sau alte accesorii specifice precum „tehnologia Roger”). Aceste
sisteme îmbunătățesc calitatea sunetului pe care elevul îl primește prin intermediul protezei.
Unii elevi care comunică cu limbajul semnelor ar putea avea nevoie de un interpret în timpul
prelegerilor. Dacă este cazul, profesorii trebuie să se asigure că interpretul apare întotdeauna
vizibil elevilor / părinților pe ecran.
Există și dificultăți de învățare legate de citit și scris rezolvate de faptul că
computerele sau smartphone-urile au incorporat posibilități tehnice, cum ar fi dimensiunea
textului, luminozitatea ecranului sau filtrele de culoare ce pot ajuta unii elevi să citească
ecranul. Aplicații text-to-speech și software-ul de corectură (de exemplu, Grammarly, Ginger)
poate fi util pentru acești elevi atunci când studierea sau efectuarea temelor se face prin
intermediul unui dispozitiv electronic.
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Mutarea predării într-un format online implică resurse precum aplicații online care
sunt utile pentru susținerea explicațiilor profesorului. Aceste aplicații sunt adesea folosite
pentru înțelegerea materialelor de învățare ca suport vizual datorită naturii abstracte a
conținutului (de exemplu, matematică). Oferirea de lecții preînregistrate este foarte utilă
deoarece unii elevi se pot chinui să urmărească lecțiile online sau nu pot lua notițe în mod
eficient (de exemplu, studenți cu dizabilități motorii).
Crearea unor documente accesibile este în egală măsură utilă pentru că unii elevi ar
putea avea nevoie de AT care citește cu voce tare conținutul pentru ei. Aceste AT necesită ca
documentul să fie accesibil. Ideală ar fi și furnizarea de subtitrări, fie în timpul lecțiilor
preînregistrate, fie în timp real.
Ar fi de evitat, totuși, să se folosească o gamă largă de platforme diferite pentru că
elevii ar fi nevoiți să folosească mai multe parole, unii dintre ei putând să fie confuzi la
schimbările de rutină.
Furnizarea de îndrumări clare despre modul de utilizare a platformei și certitudinea că
elevul poate naviga ar trebui să preceadă începerii cursurilor.
Împărtășirea planului de lecție cu părinții, făcându-i conștienți de ceea ce intenționăm
să facem și care sunt rezultatele așteptate, poate avea ca rezultat evitarea confuziei acasă.
În ceea ce-i privește pe elevii cu deficiențe de auz și dificultăți de limbaj dispozitivele
electronice nu oferă adesea un sunet clar, acest fapt provoacă oboseală auditivă pentru elev,
reducându-i capacitățile de învățare. Când susținem o prelegere live furnizarea unui script cu
informațiile și sincronizarea explicațiilor cu diapozitivele și conținutul sunt de preferat.
Furnizarea subtitrărilor ori de câte ori este posibil (fie în sesiune live, fie în videoclipuri
preînregistrate) este, de asemenea, foarte utilă.
Documentele cu imagini sau tabele nu pot fi citite de majoritatea cititoarelor de ecran
dacă acestea nu sunt accesibile. Astfel, trebuie să verificăm compatibilitatea software-ului cu
sistemul și documentul în prealabil. Informațiile de pe tablele albe interactive în timpul unei
videoconferințe sincron pot să nu fie accesibile pentru elevii cu dificultăți vizuale. În aceste
cazuri trebuie să descriem verbal, să furnizăm scripturi (subtitrări) descriptive pentru
videoclipuri.
Nu ar trebui să folosim o singură culoare pentru a transmite un conținut important,
prin evidențiere, pentru că unii elevi au dificultăți în a diferenția culorile (de exemplu,
daltonismul), dar putem face sublinieri în text. Și aspectele privind contrastul, iluminarea,
luminozitatea materialelor și a ecranul trebuie luate în considerare, pentru că sunt elevi cu
dificultăți de adaptare vizuală.
Pentru a depăși aceste dificultăți, este deosebit de important ca profesorii să-și
consolideze legăturile cu comunitatea școlară și familia elevilor. Într-adevăr, împărtășind
dificultățile și provocările cu colegii (de exemplu, cerând ajutor; împărtășind bunele lor
practici) sau construind un parteneriat puternic cu părinții (de ex. explicând în mod clar
așteptările pentru sarcinile date), sprijinul pe care îl vor primi va contribui la crearea și
menținerea unei atitudinii pozitive.
BIBLIOGRAFIE
1. Daniel S. J. (2020) Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 1–6. Advance
online publication. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3
2. Delgado, P., & Salmerón, L. (2020) The inattentive on-screen reading: Reading medium
affects attention and reading
3. Rice M.F., & Dykman B. (2018) The emerging research base on online learning and
students with disabilities in Handbook of research on K-12 online and blending learning
(Second Edition), ETC Press
4. Verza, E. (2011) Tratat de psihopedagogie specială, Editura Universității din București
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EDUCAŢIA COPIILOR CU CERINŢE SPECIALE SAU ACCEPTAREA
DIFERENŢEI
Iancu Daniela-Bianca
Liceul Teoretic “Al.I. Cuza”, Corabia, jud. Olt
Copiii cu CES sunt oameni minunaţi care au nevoie de sprijinul nostru, al tuturor
pentru a avea acces la educație. Școlile trebuie să ofere şanse egale la educaţie fiecărui copil,
indiferent de posibilităţile lor de învăţare, înţelegere şi dezvoltare, iar comunitatea trebuie să
accepte nevoile acestor copiii, să înţeleagă şi să integreze în sistemul lor de valori
particularităţile acestora.
În societatea românească s-a dezvoltat, în ultima perioadă, conştiinţa promovării
nevoilor copiilor cu CES, dar şi a necesităţii de a găsi şi aplica metode şi condiţii optime
pentru ei. Sloganul secolului în care trăim vizează egalitatea în diversitate a tuturor, empatia
faţă de om şi nevoile sale.
Mediatizarea nevoilor cu privire la educaţia incluzivă şi incluziune socială a copiilor
cu dizabilităţi sau cu CES a dat startul îmbunătaţirii vieţii lor. Apoi, informarea părinţilor şi a
copiilor care frecventează şcoala respectivă despre acest tip de educaţie, dar şi despre
drepturile copiilor diferiţi. În general, s-a constatat că elevii sunt foarte deschişi la educaţia
incluzivă şi cred că este bine că toţi oamenii sunt diferiţi. Disponibilitatea copiilor de a
accepta diversitatea, dorinţa de a ajuta pe semenii aflaţi în nevoie reprezintă modele de
comportament care se perpetueaza tot mai mult în spaţiul public.
Optica asupra acestei realităţi s-a schimbat foarte mult faţă de percepţia din perioada
comunistă, când oamenii cu CES erau fatalmente marginalizaţi, iar şansele unei vieţi normale
erau foarte mici. În prezent, copiii cu CES au acces în orice şcoală şi beneficiază de servicii
de suport individualizat: prezenţa unui facilitator şi a unei programe cu metodologie adecvată
nevoilor şi capacităţilor lor.
Beneficiile educaţiei incluzive sunt numeroase: impactul asupra tuturor elevilor, şi a
celor tipici, şi a celor cu CES este unul important pozitiv pentru că cei cu CES devin mai
activi şi îşi dezvoltă comportamente de sociabilitate şi comunicare mult mai rapid, preiau
comportamentele pozitive de la cei tipici şi progreseaza la învăţatură. De asemenea, copiii
tipici devin mai responsabili, mai empatici, veseli şi maturi.
Provocările învăţământului online au fost uriaşe atât la nivel naţional, cât şi
internaţional. Nevoia de adaptare a fost imperioasă pentru toţi educabilii şi educatorii, fără
deosebire. În consecinţă, şi în cazul elevilor cu CES, provocările acestea au perturbat ritmul
firesc, normal al rutinei, iar, în funcţie de nevoile speciale particulare, fiecare dintre aceşti
copii a întâmpinat probleme specifice.
Comunicarea părinte-şcoală a fost necesară în această perioadă mai acut ca oricând.
Copilul cu sindrom Down, cu autism etc poate fi susţinuţ cu o atenţie aparte din partea
profesorilor, dar şi a colegilor. Rolul facilitatorului rămâne şi în contextul online covârşitor,
măsurile de susţinere mutându-se din clasa fizic, acasă.Cu siguranţă pierderile de achiziţii
care se răsfrâng în întregul sistem de învăţământ stagnează traseul evolutiv al copilului cu
CES. Provocarea online devine un răgaz în goana lumii, poate căpăta noi valenţe în
descoperirea unui nou ritm de viaţă, a unor noi deprinderi pentru copiii cu CES.
Încercările învăţământului online pentru copiii cu CES angrenează,cu atât mai mult,
toţi factorii decizionali în găsirea resurselor materiale, sufleteşti şi de timp pentru atenuarea
impactului negativ şi a pierderilor pe termen lung de natura intelectuală sau abilitară.
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LECTURA ÎN EDUCAȚIA SPECIALĂ ACTUALĂ
Prof. Iancu Aurora
Şcoala Gimnazială Nr. 54, sector 3, Bucureşti
Lectura este importană în viața tuturor elevilor. Cu pași mici, elevii vor realiza lucruri
mărețe citind. De la începuturi, de la învațarea literelor, a primilor pași în citirea unei
propoziții, a unei povești, apoi a unei cărți, a unui roman, toți copiii au dorința cunoașterii
prin lectură, dacă sunt susținuți. Mai ales elevii care necesită sprijin. Educația specială are
nevoie de lectură, pentru că are un rol deosebit în dezvoltarea imaginației copiilor cu cerințe
educative speciale. Lectura dă aripi de zbor tuturor.
Ce înseamnă CES?
Cerințe/nevoi educative speciale - CES - este o sintagmă, care se referă la cerințele în
plan educativ ale unor categorii de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficiențe
de natură intelectuală, senzorială, psihomotrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiții
psihoafective, socioeconomice sau de altă natură; aceste cerințe plasează persoana/elevul întro stare de dificultate în raport cu ceilați din jur, stare care nu-i permite o existență sau o
valorificare în condiții normale a potențialului intelectual și aptitudinal de care acesta dispune
și induce un sentiment de inferioritate ce accentuează condiția sa de persoană cu cerințe
speciale. În consecință, activitățile educative școlare și/sau extrașcolare reclamă noi modalități
de proiectare și desfășurare a lor în relație directă cu posibilitățile reale ale elevilor, astfel
încât să poată veni în întâmpinarea cerințelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu
actul educațional (acest proces presupune, pe lângă continuitate, sistematizare, coerență,
rigoare și accesibilizare a conținuturilor, un anumit grad de înțelegere, conștientizare,
participare, interiorizare și evoluție în planul cunoașterii din partea elevilor).
Ce reprezintă lectura în contextul actual?
Interesul pentru lectură scade pe zi ce trece, în detrimentul mijloacelor digitale,
telefonul, tableta. Sarcina profesorului de limba română este mai dificilă, care nu imposibilă.
De multe ori am căutat noi și noi idei de a atrage cititorii de gimnaziu spre căile zborului
imaginar, spre a-i transforma în cititori reali, conștienți de ceea ce receptează, capabili să
judece un text, să-l interprezteze și să ajungă la miezul lui, pentru a se defini pe ei.
Dar lectura în viața tinerilor cu CES?
Sarcina devine și mai dificilă atunci când viitorii cititori aparțin categoriei elevilor cu
cerințe educaționale speciale. Integrarea lor în învățământul de masă pornește, fără îndoială,
de la premisa că acceptarea fiecărui individ trebuie să înceapă de la vârste fragede. E cert că
nu poți integra asemenea copii în societate, dacă sunt marginalizați, dacă sunt de la început
separați de ceilalți. A face educația incluzivă în școala românească înseamnă a trece peste
multe obstacole – profesorii nu dețin informațiile necesare despre cadrul legal privitor la
integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă: Câte dintre școli au profesor itinerant?
Câți dintre dascăli au urmat un curs de pregătire pentru a lucra cu elevii care au cerințe
speciale? Câți dintre ei știu ce le este permis și ce nu în cadrul curricumului pentru a trata
acești copii diferențiat? Câți dintre ei acceptă să lucreze diferențiat? Câți dintre părinți înțeleg
și acceptă ajutorul specializat?
Una dintre caracteristicile pe care trebuie să le aibă profesorul este în acest caz
adaptabilitatea. Problema pe care am constatat-o este următoarea: cum putem face pentru a îi
integra real pe acești copii? A-l evalua pe elev diferențiat nu e suficient, din moment ce fie nu
poate înțelege noțiunile abstracte, fie are anumite limite (probleme de scriere, probleme de
exprimare etc.) care îi scad șansele de a fi evaluat corect. A-l separa de fiecare dată și a-i da
sarcini diferențiate implică din start non-incluziunea.
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Ca profesor de limba și literatura română am căutat permanent să valorific potențialul
acestor copii, să îi ajut să descopere singuri pentru a învăța, să dezvolt implicit dorința
celorlalți elevi de a-i ajuta. Există multe soluții la îndemână în acest sens – voluntariatul
pentru „elevul de sprijin” (elevii mai buni își asumă rolul de „mentor” al unui elev cu CES și
îl ajută să înțeleagă o anumită bucată din materie la nivelul la care acesta poate ajunge - de
exemplu – identificarea unor structuri din text, selectarea unor imagini artistice etc.); soluția
funcționează și, pentru efortul depus, elevii de sprijin primesc recompensă în puncte, care
treptat, se pot transforma în notă. O altă soluție pe care am găsit-o este ca elevii să fie ajutați
în timpul orei de unul dintre copiii cu un ritm alert de lucru. Soluții există, însă necesită un
efort suplimentar din partea tuturor persoanelor implicate, mai ales al profesorului.
Am căutat texte literare care prezintă întâmplări ale unor personaje cu care elevii se
aseamănă și de la care pot învăța. Astfel, aceste titluri de cărți mi-au dat posibilitatea de a
schimba lumea, cuvintele și curajul elevilor.
Prima carte citită a fost Războiul care mi-a salvat viața de K.B. Bradley.
Într-o lume nesigură, pe fundalul luptei pentru supravieţuire din întunecaţii ani ai celui
de-Al Doilea Război Mondial, Ada, o fetiţă de nouă ani, are de purtat propria ei bătălie pentru
a demonstra că nu e cu nimic diferită de ceilalţi.Umilită de propria mamă din cauza unui
defect fizic, ţinută captivă în apartamentul lor cu o singură cameră, Ada profită de faptul că
toţi copiii sunt evacuaţi din Londra şi, împreună cu fratele ei, Jamie, fuge departe de răutatea
mamei. Aşa ajung să o cunoască pe Susan Smith, o femeie posacă, dar care îi iubește ca şi
cum ar fi copiii ei. Și, în timp ce lumea întreagă se schimbă și toți cei din jur cunosc suferinţa
şi despărţirea, Ada descoperă ce înseamnă iubirea şi respectul, prin intermediul doamnei
Smith.
O altă carte citită și apreciată de elevii cu CES este Minunea de R.J. Palacio. August
Pullman este un băiat de zece ani care a avut ghinionul de a se naşte cu o teribilă diformitate
facială. Pentru a-l proteja de privirile şi vorbele răutăcioase ale oamenilor, părinţii săi îl educă
acasă, dar într-o zi hotărăsc că a venit vremea ca Auggie să meargă la şcoală. Acolo descoperă
o lume nouă, care, inițial, nu îl acceptă, însă, în timp, descoperă că nu e bine să judeci după
aparențe. Auggie este un personaj curajos, care se integrează cu bunătate și naturalețe.
Lectura aduce beneficii elevilor atât pentru dezvoltarea cognitivă, cât și pentru cea
afectivă, reușind să integreze și să accepte orice copil în lumea sa.
BIBLIOGRAFIE
1. Cazacu, Tamara, Hadîrcă, Maria, Adaptări curriculare şi evaluarea progresului şcolar în
contextul educaţiei incluzive, Chişinău, 2012
2. https://www.eduform.snsh.ro/campanie-online/educatia-elevilor-cu-nevoi-speciale
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES
Prof. înv. primar Ichim Elena
Școala Gimnazială Luizi- Călugăra, jud. Bacău
Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit,
perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate,
furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au
reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie
însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al
mediului.
Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor:
unele îl consideră un dezastru, iar altele un simplu inconvenient. Din categoria copiilor cu
C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii
fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii.
Din această categorie fac parte:
- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz,
dizabilităţi mintale, paralizia cerebrală);
- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu
deficit de atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă);
- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de
panică, tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia
nervoasă, supra-alimentarea);
- copiii cu handicap asociat;
- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down,
dislexia, discalculia, dispraxia);
- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic,
sindromul Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului).
Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă
prin joc informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din
mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp.
Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile
sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi
copii, orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie
însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului.
Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei
cu ADHD jocurile trebuie să fie cât mai variate.
Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare.
Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate
în structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele
obişnuite, integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite.
Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o
urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului;
consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare;
situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate
pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile
copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental
considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.
În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi
sau indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu
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tulburări de comportament se simte respins de câtre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca
urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri
subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea.
Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii
sociale, persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate.
Aceste persoane sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale,
trăind în familii problemă, care nu se preocupă de bunăstarea copilului.
Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de
terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predareînvăţare şi evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe
terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi
vocaţională personală şi a familiei.
De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor,
fiind nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate.
Copiii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi
modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces
pentru deplasare, asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică.
Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât
consultarea psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce,
cu implicarea tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este
şi el de un real ajutor, el oferind consilierea elevului şi a familiei.
Strategii şi intervenţii utile din partea cadrului didactic:
- Crearea unui climat afectiv-pozitiv;
- Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare;
- Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini
pozitive a colegilor;
- Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale;
- Încurajarea eforturilor;
-Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea
dependenţă;
- Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă,
astfel încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres;
- Crearea unui climat afectiv, confortabil;
- Centrarea învăţării pe activitatea practică;
- Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile;
-Folosirea învăţării afective;
- Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare,etc.
Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să
depăşească barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au
abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala
trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze
îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. Putem
stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii
comunităţii.
Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care copiii să poată discuta cu lejeritate
despre dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să ceară ajutor.
Într-o abordare incluzivă toţi copiii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi
fie valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva
bun.
Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază,.
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Conform principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de
nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să
conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare
socială. Diferenţierea şcolară pe baza apartenenţei la o anumita categorie socială sau a
nivelului de dezvoltare individuală este nedreaptă şi nu justifică excluderea din şcoala de
masă. Al doilea argument care susţine necesitatea mişcării integraţioniste este acela că şcoala
de masă este cea care asigură mediul, precum şi nivelul de calitate cel mai propice
învăţământului şi însuşirii aptitudinilor sociale şi cognitive. Pentru a uşura copiilor cu
dificultăţi de asimilare integrarea în şcolile de masă, este necesar ca în aceste şcoli să se
asigure o atmosferă mai primitoare şi de acceptare.
Pentru prevenirea declinului social ulterior nu este suficient ca aceşti copii să fie
menţinuţi în sistemul educaţional tradiţional pentru că există pericolul dificultăţilor de
adaptare la standardele ridicate şi deci pericolul de eşec sau abandon şcolar. Pe lângă
acceptarea copilului în şcoala de masă, trebuie asigurat un mediu educaţional corespunzător,
suport şi experienţe pozitive copilului cu dificultăţi de învăţare.
O caracteristica speciala a acestor copii "în pericol de excludere" o constituie faptul că
posibilităţile lor nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii. Ei nu
se adaptează cu uşurinţă si nu pot obţine succese în cadrul sistemului educaţional tradiţional.
(Nu reuşesc la examenele de capacitate sau bacalaureat, nu reuşesc să obţină diplome). În
spatele acestor probleme, stă desigur şi nivelul lor ineficient de funcţionare a proceselor
cognitive, agravat de faptul că nici în cadrul familiei şi nici în şcoală, ei nu beneficiază de o
stimulare cognitivă corespunzătoare. Deficitul cognitiv apărut în urma educaţiei
necorespunzătoare este totuşi reversibil şi poate fi compensat chiar şi în cazul unor tulburări
organice, cu condiţia ca potenţialul copilului să fie activat în mod corespunzător. Toate aceste
corecturi se pot realiza în cadrul şcolii de masă şi al familiei, cu ajutorul programelor de
dezvoltare cognitivă.
Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în
dificultate şi nevoilor de educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu
sprijinul tuturor.
BIBLIOGRAFIE
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2. Verza F “Introducerea în psihopedagogia specială şi asistenţa socială”, Ed Fundatiei
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Ion Natalia Marilena
Grădinița Karin s Kids Academy București
Învățământul online a prezentat și prezintă în continuare o provocare pentru toți
,,actorii” implicați în procesul educațional. Această perioadă a fost foarte dificilă atât pentru
cadrele didactice, cât și pentru elevi, deoarece lipsa experienței și-a spus cuvântul în utilizarea
diverselor platforme și softuri educaționale. Monitorizarea activităților s-a realizat în alt mod,
altul decât cel obișnuit, învățarea fiind mai grea, iar cadrul didactic nu a putut urmări/observa
îndeaproape activitatea elevilor.
Cu toate că, interesul cadrelor didactice a fost foarte mare în această perioadă, este
vizibil faptul că procesul de instruire își pierde din calitate și din consistență.
Copiii cu cerințe educative speciale au nevoie de ajutorul nostru pentru a se integra în
societate și pentru a avea acces la educație.
Fiecare copil este diferit şi special, şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu
C.E.S. Din cauza stereotipurilor şi ideilor preconcepute, cei mai mulți oameni nu îşi dau
seama că diferenţele dintre copiii cucerințe educative speciale sunt la fel de mari ca şi
diferenţele dintre copiii obişnuiţi. Spunem despre un cadru didactic că este conştient de faptul
că toţi copiii au dreptul de a fi cu colegii lor abia atunci când încurajează şi sprijină integrarea
copiilor cu C.E.S. în clasa sa. Varietatea diferenţelor individuale şi diversitatea abilităţilor
personale sunt lucruri care trebuie apreciate,pentru că îmbogăţesc şi stimulează situaţiile de
învăţare din cadrul activităţii la clasa,prin contribuţia unică a fiecărui copil.
Provocările învățământului online în cazul elevilor cu cerințe educative speciale sunt:
a) Conexiunea cu elevii și obținerea unui feedback;
b) Imposibilitatea de a urmări predarea pe canale video;
c) Probleme cu temele trimise pe platforme, în cazul în care formatul nu este accesibil;
d) Greutăți în parcurgerea materiei singuri sau dacă trebuie să se bazeze pe părinți care
nu au mijloacele necesare pentru a-i ajuta și sprijini;
e) Utilizarea tehnologiei nu doar pentru distracție, ci pentru studiu;
f) Dezinteres din partea copiilor, neputând să se concentreze la fel ca la școală și
distrăgându-le atenția alți factori.
g) Nu înțeleg în totalitate toate informațiile.
Este foarte important să facem față situațiilor noi și să avem o mare disponibilitate de
adaptare la tehnologie și la tot ceea ce este nou. Într-un timp scurt, cadrele didactice au fost
nevoite să adapteze situației și să facă față tuturor provocărilor apărute pe parcurs, chiar dacă
nu au fost pregătite, în acest sens, pentru învățarea exclusiv în mediul online.

239

Repere CES nr. 4

Martie 2021

PROVOCĂRI ŞI DILEME ÎN EDUCAREA COPIILOR CU CES
Prof. înv. primar Ionciu Magda,
Școala Gimnazială Tg.Trotuș, jud. Bacău
Una dintre categoriile de populaţie cele mai vulnerabile o reprezintă copiii cu
dizabilităţi. În vederea incluziunii lor sociale ulterioare, se pune accent pe calitatea educaţiei
şi recuperării acestora. Printr-un demers calitativ, interviuri semidirective aplicate actorilor
relevanţi, s-au dedus principalele provocări şi dileme cu care se confruntă specialiştii în ceea
ce priveşte găsirea celor mai bune soluţii pentru identificarea, evaluarea precum şi
şcolarizarea acestor copii.
Principalele provocări pe care le ridică incluziunea educaţională a copiilor cu
dizabilităţi sunt generate de următoarele situaţii: caracterul interinstituţional a evaluării, lucrul
în echipă, colaborarea cu părinţii, eterogenitatea colectivelor de elevi din şcolile incluzive.
Trebuie, însă, să ținem cont de faptul că fiecare copil are propria individualitate, indiferent
dacă are sau nu CES.
Elevii cu CES sunt la fel de diferiți unul față de celălalt ca oricare alt copil, poate chiar
mai mult. Chiar dacă un elev are o “etichetă” sau o “categorie” atașată nevoilor sale speciale,
aceasta nu înseamnă că nevoile sale sunt exact aceleași ca și în cazul altei persoane în aceiași
situație. În toate tipurile de dizabilități, dificultățile pot varia de la un grad ușor la unul sever
și mulți elevi vor avea dificultăți în mai multe domenii de învățare.
Este important ca în procesul de lucru cu un elev cu CES, să se ia în considerație toate
domeniile în care acesta ar putea avea dificultăți. În contextul educației incluzive, este foarte
importantă asigurarea echității, astfel încât elevii cu CES să-și poată realiza potenţialul şi
aspiraţiile și să dobândească cunoștințe și aptitudini aplicabile și utile în viața de zi cu zi.
Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru
didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o
importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. Elevii cu CES
riscă o dublă penalizare în timpul închiderii școlilor – din punct de vedere al accesului la
educație, dar și cel al incluziunii.
Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare
este semnalată de toate cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ, constituind o
problemă semnificativ mai mare pentru profesorii din învățământul primar.
Pentru copiii cu cerințe educaționale speciale întreruperea obiceiurilor educaționale și
obligația de a trece la medii de învățare la distanță presupun provocări suplimentare, într-o
situație deja dificilă.
„Învățatul on-line” este lipsit de calitate și de eficiență,relațiile interpersonale esențiale
în procesul de învățare nu se pot transmite, decât limitat, la distanță, procesul de
predare/învățare presupunând în mod egal evaluarea de către cadrul didactic a întregii
personalități și dezvoltări a copilului. Prin sistemul on-line de învățare copilului îi este
periclitată dezvoltarea normală, armonioasă și capacitatea de socializare, fiind totodată
întrerupt contactul cu natura și societatea.
Dreptul la educație incluzivă, de calitate și relevantă al tuturor copiilor cu deficiențe
auditive și vizuale încadrați în școlile de masă este grav afectat de „educația online”. Barierele
de mediu (fizice), a căror îndepărtare la fel ca și a barierelor de atitudine a fost și este un scop
esențial al educației incluzive pentru copiii cu dizabilități, nu doar că nu mai sunt îndepărtate
acum, ci revin amplificate și se adaugă la intensitatea afectării funcționale și la limitările de
activitate ale copilului, astfel că este îngreunat suplimentar accesul la educație, cu impact
asupra învățării.
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Nevoile lor specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente folosite
în învățarea online:
➢ copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe
canale video
➢ copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin
platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil
➢ elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți
când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează suficient atenția
➢ pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale,
pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare
➢ copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine
în învățare
➢ copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația
actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și
schimbe programul și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea
pandemiei.
Îi este în mod evident dificil copilului cu dizabilități auditive sau vizuale, în general să
interacționeze cu procesul educațional prin intermediul unui dispozitiv tehnic cu limitări clare
chiar și pentru copilul tipic, în ce privește acuratețea sunetului, spațialitatea, câmpul vizual,
calitatea conexiunii la internet.
După actuala criză va fi nevoie de intervenții mai bine structurate și coordonate în
sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale, intervenții care să implice deopotrivă
școlile, profesorii, consilierii, familiile copiilor vulnerabili, care au cel mai mult de suferit.
Altfel spus, cerintele educative speciale solicită abordarea actului educațional de pe
poziția capacității elevului deficient sau aflat în dificultate de a înțelege și valorifica
conținutul învățării, și nu de pe poziția profesorului sau educatorului care desfășoară
activitatea instructiv-educativă în condițiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi.
Este recunoscut faptul că, în ultimii ani, s-au făcut progrese simţitoare în ceea ce
priveşte incluziunea elevilor cu dizabilităţi în şcolile de masă, atât din punct de vedere
legislativ, cât şi prin angajarea mai multor instituţii şi introducerea unor noi profesii.
BIBLIOGRAFIE
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL
ELEVILOR CU CES
Prof. Ionescu Maria
Colegiul Economic Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea
Timpul pe care un copil îl petrece la școală oferă oportunități neprețuite de învățare.
Oportunitățile pierdute în acest moment pot avea un impact major asupra șanselor pe care le
va avea copilul în viață. De aceea, este vital ca cei care au nevoie de ajutor suplimentar sa
beneficieze de sprijinul adecvat la momentul oportun.
Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre elevii lumii care au
fost afectați de criza actuală. Pentru aceștia, întreruperea obiceiurilor educaționale și obligația de a
trece la medii de învățare la distanță presupun provocări suplimentare, într-o situație deja dificilă.
Elevii cu CES riscă o dublă penalizare în timpul închiderii școlilor – din punct de
vedere al accesului la educație, dar și cel al incluziunii.Ei se bazează, adesea, mai mult decât
ceilalți copii pe diverse tehnologii pentru educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția lor
către educația online. Dar nevoile lor specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele
instrumente folosite în prezent:
- copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe
canale video
- copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin
platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil
- elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți
când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează suficient atenția
- pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale,
pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare
- copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine
în învățare
- copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația
actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiilor cu anxietate de ce trebuie să-și
schimbe programul și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea
pandemiei.
Această din urmă problemă nu se limitează doar la cei care sufereau de anxietate, ci oricui
care ar putea fi astfel afectat de situația produsă de pandemie.
Pentru sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale ar trebui introduse diverse
proceduri atât la nivel local, dar mai ales național. De exemplu:
• temele pentru copiii cu deficiențe de vedere pot fi transcrise în Braille, în lipsa unui
aparat cu funcții de accesibilitate pentru astfel de utilizatori
• pentru elevii cu deficiențe de auz pot fi aplicate servicii de live captioning la distanță
pentru cursurile video
• liste de aplicații și instrumente pentru sprijinirea elevilor cu cerințe educaționale
speciale
Fiecare școală trebuie să introducă măsuri de sprijin pentru copilul cu CES în
activitățile educaționale față în față și online, cum ar fi:
- Stimulare şi sprijin psihoeducațional;
- Flexibilitate didactică;
- Adaptarea curriculum-ului la posibilităţile individuale;
- Protecţie socială;
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-Programe individualizate de intervenţie în echipă: cadru didactic, profesor de sprijin,
psiholog, logoped, facilitator, părinte;
-Integrare şcolară şi socială.
Modalități de desfășurare a predării online, în perioada scenariului roșu/ galben, pentru
elevii cu CES integrați în școlile de masă:
- Utilizarea platformelor educaționale ale școlilor integratoare (GSuite, Școala 365,
Adservio, Kinderpedia) pentru desfășurarea activităților școlare și extrașcolare, în mod
sincron și asincron, după orar și în funcție de durata orelor stabilită la nivelul școlii
integratoare.
- Realizarea unor activități sincron și asincron prin alte mijloace de comunicare:
Zoom, WhatsApp, Skype, Messenger, telefonie fixă, telefonie mobilă, în situația în care elevii
dețin aparatura necesară, dar nu se pot conecta la platformă din diferite motive;
Întâlniri fizice, în spațiu deschis, între profesor și părinte/tutore/reprezentant
legal sau vizite la domiciliul elevului pentru înmânarea fișelor de lucru și a materialelor
didactice adaptate elevului, în situația în care familia elevului nu deține echipamentele
necesare desfășurării activităților online sau diagnosticul medical și psihopedagogic
împiedică/ îngreunează desfășurarea unor astfel de activități.
Colaborarea profesorului de sprijin cu cadrele didactice și familia elevului se poate dace
prin:
- tratarea diferențiată a copiilor cu CES: adaptarea curriculară, atingerea obiectivelor
stabilite în PIP, activitatea adaptată la fiecare oră – sarcini de lucru şi teme diferenţiate,
evaluare adaptată.
- evaluarea vizează progresul copilului – nu se face comparaţia cu elevii clasei.
- colaborare strânsă cu familia elevului.
În proiectarea și desfășurarea lecţiilor, cadrele didactice pot valorifica cele mai
operante modalităţi de lucru, mixând strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne,
utilizând diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor asigura
autonomia personală și integrarea socio-profesională.
Este o provocare să lucrezi cu copiii cu CES, având ȋn vedere caracteristicile și
manifestările tulburărilor cu care se confruntă, dar nu este imposibil deoarece și ei au potențial
pentru dezvoltare, doar că este necesar să se descopere cele mai potrivite moduri prin care să
fie activat. Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială se
subordonează principiilor didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și
adaptare la particularităţile aptitudinale ale elevilor.
În cele mai multe țări există asistenți sau profesori pregătiți pentru a-i ajuta pe elevii cu
CES care oferă online sprijin individual și cu materiale personalizate.
După actuala criză va fi nevoie de intervenții mai bine structurate și coordonate în
sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale, intervenții care să implice deopotrivă
școlile, profesorii, consilierii, familiile copiilor vulnerabili, care au cel mai mult de suferit.
BIBLIOGRAFIE
1.
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ÎNVǍȚǍMÂNTUL ONLINE-PROVOCARE PENTRU ELEVII CU CES
Prof. Ioniţă Doina
Colegiul Naţional Calistrat Hogaş Tecuci
Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre cei peste 91% dintre
elevii lumii care au fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, întreruperea obiceiurilor
educaționale și obligația de a trece la medii de învățare la distanță presupun provocări
suplimentare, într-o situație deja dificilă.
Elevii cu CES riscă o dublă penalizare în timpul închiderii școlilor – din punct de
vedere al accesului la educație, dar și cel al incluziunii.
Ei se bazează, adesea, mai mult decât ceilalți copii pe diverse tehnologii pentru
educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția lor către educația online. Dar nevoile lor
specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente folosite în prezent:
•
copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească
predarea pe canale video
•
copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele
trimise prin platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil
•
elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să
întâmpine greutăți când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție
preînregistrată, care nu le captează suficient atenția
•
pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre
clasele virtuale, pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare
•
copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă
trebuie să parcurgă singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au
mijloacele să-i sprijine în învățare
•
copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice
situația actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce
trebuie să-și schimbe programul și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru
combaterea pandemiei.
Această din urmă problemă nu se limitează doar la cei care sufereau de anxietate, ci
oricui care ar putea fi astfel afectat de situația produsă de pandemie.
Dreptul la educație incluzivă, de calitate și relevantă al tuturor copiilor cu deficiențe
auditive și vizuale încadrați în școlile de masă este grav afectat de „educația online”. Barierele
de mediu (fizice), a căror îndepărtare la fel ca și a barierelor de atitudine a fost și este un scop
esențial al educației incluzive pentru copiii cu dizabilități, nu doar că nu mai sunt îndepărtate
acum, ci revin amplificate și se adaugă la intensitatea afectării funcționale și la limitările de
activitate ale copilului, astfel că este îngreunat suplimentar accesul la educație, cu impact
asupra învățării.
Îi este în mod evident dificil copilului cu dizabilități auditive sau vizuale, în general să
interacționeze cu procesul educațional prin intermediul unui dispozitiv tehnic cu limitări clare
chiar și pentru copilul tipic, în ce privește acuratețea sunetului, spațialitatea, câmpul vizual,
calitatea conexiunii la internet.
Există diferite metode care pot fi abordate pentru asistarea elevilor cu CES, în
activitatea online:
- Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o singură
secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea doar la
vederea cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat. Împărțirea acestuia îi
motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
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- Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea materialului
educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților în această
situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum copilul lor
devine mai receptiv și înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate pe canalul
senzorial preferat.
-I mplicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copii colaborează mai bine la
teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest punct de
vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să adapteze mai ușor
nivelul explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
- Temele pentru copiii cu deficiențe de vedere pot fi transcrise în Braille, în lipsa unui aparat
cu funcții de accesibilitate pentru astfel de utilizatori; pentru elevii cu deficiențe de auz pot fi
aplicate servicii de live captioning la distanță pentru cursurile video.
Există aplicații și instrumente pentru sprijinirea elevilor cu cerințe educaționale
special, soft-uri pentru CES:
o Pentru deficienţa vizuală
▪ ZoomLinux: 35 de programe didactice organizate într-o bază de date, destinate
utilizării de către persoanele cu deficienţe de vedere - o listă cu link-uri către site-urile
respective;
▪ Wordstar: Program de sinteză vocală pentru nevăzători. Aplicaţia este disponibilă
contra-cost.
▪ Windows Magnifier (lupa) -aplicaţie a Windows –ului, existentă în computer, care
face ecranul calculatorului mai uşor de citit pentru persoanele cu deficienţe de vedere,
prin crearea unei ferestre separate care afişează o porţiune mărită a ecranului.
▪ Balabolka- cititor de text gratuit.
o Pentru deficienţa auditivă
▪ Soft educaţional românesc TARA- este un program educaţional destinat copiilor
hipoacuzici sau surzi. Se vinde pe CD.
▪ Aplicaţia Windows Moviemaker transformă sonorul unui film în text pe ecran;
o Pentru deficienţa psihomotorie
▪ Viacam/eViacam, este un program gratuit, care permite utilizatorului să mişte cursorul
mouse-ului prin mişcarea capului. Programul funcţionează pe orice calculator echipat
cu o cameră web, fără accesorii suplimentare.
▪ Simon listens, recunoaşte vorbirea şi permite înlocuirea mouse-ului şi a tastaturii. De
exemplu comanda vocală ”1” este pentru folderul documente, “2” pentru filme,
ş.a.m.d. Se descarcă şi se instalează gratuit.
După actuala criză va fi nevoie de intervenții mai bine structurate și coordonate în
sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale, intervenții care să implice deopotrivă
școlile, profesorii, consilierii, familiile copiilor vulnerabili, care au cel mai mult de suferit.
BIBLIOGRAFIE
1. Cozma Adrian, Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilităţi, Editura RAR,
Bucureşti, 2008.
2. Gherguţ Alois, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi
incluzive în educaţie, Editura Polorom, Iaşi, 2006.
3. Oprea Crenguţa, Strategii didactice interactive – repere teoretice și practice, Editura
Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 2006.
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ORGANIZAREA ELEVILOR CU CES PE TIMPUL PANDEMIEI
LA GRUPĂ
Ioniță Ștefania
Grădinița 196, București, Sector 3
Educația specială este concept fundamental utilizat în cadrul procesului instructiveducativ al copiilor cu deficiențe și care se desprinde tot mai mult de conținutul
învățământului special.
Principiile care stau la baza educației speciale: toți copiii trebuie să învețe împreună
indiferent de dificultățile pe care le întâmpină aceștia sau diferențele dintre ele, societatea si
scoala trebuie să le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru a-și realiza
educația în școala publică, formarea si dezvoltarea școlilor incluzive atât în mediul urban cât
și în cel rural prin asigurarea resurselor umane cât și a celor materiale, educatia egala se
realizează prin acordarea sprijinului necsar pentru fiecare copil cu deficiențe în funcție de
cerinta individuală. De la aceste principii am plecat și în învățarea online.
Rutinele zilnice ale multor copii s-au schimbat ca rezultat al pandemiei de
coronavirus. Stresul și adaptabilitatea au avut loc în prima fază deoarece totul a debutat brusc
și ne-am trezit în fața unor ecrane de comunicare și a unei situații mai greu de gestionat.
Izolarea la domiciliu și lipsa interacțiunii cu prietenii lor i-au făcut pe copii anxioși. Am
descoperit deasemenea și stări de agitație și frustare a copiilor cu CES datorate lipsei de jocuri
și activități în aer liber. Fără sprijinul părinților nu aș fi putut duce la final sarcinile și
obiectivele propuse. La sfârsitul fiecarei saptămâni am întocmit un raport care a inclus toate
activitățile. I-am îndrumat zilnic, pe lângă activitățile obligatorii pe care le desfășurăm sub
îndrumare, să se desfășoare și activități de muzică și dans. Să fie lăsați să asculte spre
relaxare, diferite genuri de muzică.
La tema săptămânală „Meseria, brățară de aur”, i-am provocat pe copiii cu CES să
devină bucătari realizând preparate haioase din legume, fructe sau alte alimente disponibile.
Copiii au vizionat pe youtube filmulețe educative în vederea acumulării de cunoștințe. Le-am
propus să se implice în diferite jocuri: de rol, de mișcare sau de societate, inclusiv părinții,
pentru că doar ei prin contact direct pot permite timpului să fie unul de calitate, care să lase în
urmă relații pozitive și amintiri frumoase.
Măsuri care m-au ajutat în această pandemie, pentru a interacționa corespunzător cu
preșcolarii: folosirea unui ton calm, abordarea cu seriozitate și disponibilitate atunci când
apăreau situații noi, prin joc și mișcare am asigurat săptămânal zâmbetele în casele lor și am
menținut starea de bine atât psihic, cât și fizic.
Pentru cadrul didactic care are copii cu CES la nivelul grupei provocarea cea mai mare
o constituie crearea de materiale didactice vizuale atractive, ceea ce presupune o stăpânire
digitală destul de bună a cunoștințelor. Nu este suficient să îi redirecționăm pe copii și pe
părinți spre linkuri educaționale, este important să realizăm materiale video personale, care să
se adreseze particularităților de vârstă și individuale ale copiilor. Din păcate sistemul de
învățământ este doar parțial pregătit, o parte din cadrele didactice nu posedă în acest moment
suficiente informații și competențe specifice instruirii asistate de calculator.
Cu speranță, comunicare, iubire, credință și înțelegere, nu am renunțat o secundă să
cred că totul va fi bine!
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MODALITĂȚI DE EVALUARE ȘI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ A COPIILOR CU
CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
Irina Ancuța
Liceul Mihail Sadoveanu, Borca, Jud. Neamț
În ѕе nѕ larg, сo nѕі lі е rе a е ѕtе a сţі u nе a dе a ju to r în vі a ţa şі dе zvo lta rе a o mu lu і ,
a lătu rі dе pѕі ho tе ra pі е şі е du сa ţі е . To a tе a се ѕtе trе і fo rmе dе ѕprі jі n îl a ju tă pе і ndі vі d
ѕă învе ţе сu m ѕă îşі mo dі fі се ѕе ntі mе ntе lе , a tі tu dі nі lе , gându rі lе şі сo mpo rta mе ntе lе
pе ntru a a vе a o vі a ţă pѕі hі сă е сhі lі bra tă şі , prі n u rma rе o е xі ѕtе nţă ma і bu nă.
În е ѕе nţă, сo nѕі lі е rе a е ѕtе a tât o a сtі vі ta tе dі ѕtі nсtă, сât şі o pro fе ѕі u nе
е mе rgе ntă a се ѕtе і a . Сo nѕі lі е rе a е ѕtе văzu tă сa u n ѕе rvі сі u a du ѕ o a mе nі lo r a fla ţі întru n
a nu mі t gra d dе сo nfu zі е ѕa u într-o ѕta rе dе ѕtrе ѕ, сa rе do rе ѕс ѕă dі ѕсu tе pе ntru a rе zo lva
a се a ѕtă pro blе mă. І vе y (1986) dе fі nе ştе сo nѕі lі е rе a сa o rе la ţі е dе сo la bo ra rе în сa rе o
pе rѕo a nă ѕpе сі a lі za tă a ѕі ѕtă сlі е ntu l în a mе lі o ra rе a pro blе mе і сu сa rе ѕе prе zі ntă şі în
îmbu nătăţі rе a a bі lі tăţі lo r dе rе zo lva rе dе pro blе mе şі lu a rе a dе сі zі і lo r.
În ѕе nѕ ma і ѕpе сі fі с, сo nѕі lі е rе a şсo la ră, a ra tă G. To mşa (1999) , е ѕtе u n pro се ѕ
і ntе nѕі v dе a сo rda rе a a ѕі ѕtе nţе і pѕі ho pе da go gі се е lе vі lo r, ѕtu dе nţі lo r şі се lo rla ltе
pе rѕo a nе і mplі сa tе în pro се ѕu l е du сa ţі o na l (pro fе ѕo rі , părі nţі , tu to rі şі a u to rі tăţі
şсo la rе ). Ro lu l сo nѕі lі е rі і е ѕtе , сu prе сădе rе , u nu l pro a сtі v, се е a се înѕе a mnă сă е a
înсе a rсă prе vе nі rе a ѕі tu a ţі і і lo r dе сrі ză pе rѕo na lă şі е du сa ţі o na lă şі , ma і mu lt,
u rmărе ştе dе zvo lta rе a pе rѕo na lă, е du сa ţі o na lă şі ѕo сі a lă a е lе vі lo r. Pе a nѕa mblu , în
pro се ѕu l dе сo nѕі lі е rе şсo la ră ѕе înсе a rсă pro vo сa rе a u nе і ѕсhі mbărі vo lu nta rе în
a tі tu dі nі lе şі сo mpo rta mе ntu l сlі е ntu lu і (е lе v, părі ntе , pro fе ѕo r). Ѕtra tе gі і lе fo lo ѕі tе în
a се ѕt ѕсo p dе pі nd înѕă a tât dе ѕсo pu rі lе сlі е ntu lu і , сât şі dе o rі е nta rе a tе o rе tі сă a
сo nѕі lі е ru lu і .
Rе la ţі a dі ntrе сo nѕі lі е rе , pѕі ho tе ra pі е şі е du сa ţі е
Tе rmе nі і dе сo nѕі lі е rе şі pѕі ho tе ra pі е ѕu nt tе rmе nі сu ѕе mnі fі сa ţі е a pro pі a tă.
Pѕі ho tе ra pі a е ѕtе dе fі nі tă сa fі і nd і ntе rvе nţі a pѕі ho lo gі сă u tі lі za tă în pa to lo gі е şі
o ptі mі za rе a ѕu bі е сţі lo r u ma nі ѕănăto şі. A nu mі ţі a u to rі prі ntrе сa rе şі С. Ro gе rѕ (2015)
ѕu ѕţі n сă tе rmе nі і dе сo nѕі lі е rе şі pѕі ho tе ra pі е ѕu nt ma і mu lt ѕa u ma і pu ţі n ѕі no nі mі
dе o a rе се ѕе rе fе ră la a се і a şі mе to dă fu nda mе nta lă: o ѕе rі е dе сo nta сtе сu і ndі vі du l
сa rе înсе a rсă ѕă îl a ju tе ѕă îşі mo dі fі се a tі tu dі nі lе şі сo ndu і tă. Dі ntr-o a ѕtfе l dе
pе rѕpе сtі vă С. Ro gе rѕ ѕpu nе сă tе rmе nі і dе сo nѕі lі е rе şі pѕі ho tе ra pі е ѕu nt е сhі va lе nţі
ѕa u a pro a pе е сhі va lе nţі . A lţі a u to rі înсе a rсă ѕă dі fе rе nţі е zе сo nѕі lі е rе a dе
pѕі ho tе ra pі е , dе o a rе се ѕе întâlnе ѕс frе сvе nt сo nfu zі і .
Înѕă, е du сa ţі a a rе în vе dе rе vі і to ru l се lu і е du сa t, і a r сo nѕі lі е rе a a rе în vе dе rе
ma і a lе ѕ prе zе ntu l a се ѕtu і a drе pt u rma rе е du сa ţі a nu ѕе і dе ntі fі сă сu сo nѕі lі е rе a .
Rе la ţі a dі ntrе е du сa to ru l ma tu r şі сo pі lu l ѕău a do lе ѕсе ntu l сo nѕtі tu і е ba za rе la ţі е і
pе da go gі се în tі mp се сo nѕі lі е rе a ѕе dе ѕfăşo a ră în сo ntе xtu l rе la ţі е і dе сo nѕі lі е rе .
A се a ѕtă rе la ţі е е ѕtе е mpa tі сă, ba za tă pе сo o pе ra rе şі pе сău ta rе a împrе u nă a ѕo lu ţі е і la
pro blе mе lе pе rѕo a nе і .
Ѕu b a ѕpе сt dі fе rе nţі a l сo nѕі lі е rе a е ѕtе o a сtі vі ta tе dе zvo lta tă în dі rе сţі a сa rе
a сo rdă prі o rі ta tе rе сu pе rărі і pro blе mе lo r şі сo nflі сtе lo r, і a r pе da go gі a o fе ră a ju to r
dе zvo ltărі і сo pі lu lu і a fla t într-o ѕta rе pѕі hі сă no rma lă. G. To mѕa (2007)dе ѕсrі е сâtе va
сrі tе rі і dе dі fе rе nţі е rе a се lo r trе і mo da lі tăţі dе ѕprі jі n: е du сa ţі е , сo nѕі lі е rе ,
pѕі ho tе ra pі е .
În сo nсlu zі е , po zі ţі a сo nѕі lі е rі і în сo ntе xtu l a сtі vі tăţі lo r dе ѕprі jі n
pѕі ho pе da go gі с е ѕtе u na і ntе rmе dі a ră, întrе е du сa ţі е şі pѕі ho tе ra pі е . Dі n a се a ѕtă
po zі ţі е сo nѕі lі е rе a ѕе po a tе a pro pі a u nе o rі dе е du сa ţі е şі a ltе o rі dе pѕі ho tе ra pі е , fa pt
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pе ntru сa rе în do mе nі u l сo nѕі lі е rі і ѕе vo rbе ştе dе do u ă va rі a ntе , u na ma і е du сa tі vă şі
a lta ma і tе ra pе u tі сă. Сo nѕі lі е rе a е du сa ţі o na lă a fo ѕt mu ltă vrе mе ma rgі na lі za tă, da r în
u ltі mu l tі mp a сâştі ga t tе rе n ma і a lе ѕ în ѕpa ţі u l şсo la r, în tі mp се va rі a nta tе ra pе u tі сă a
сo nѕі lі е rі і ѕ-a a fі rma t dе ѕtu l dе pu tе rnі с în pla n ştі і nţі fі с şі і nѕtі tu ţі o na l.
Е ta pе lе u nu і pro се ѕ dе сo nѕі lі е rе
O rі се dе mе rѕ dе сo nѕі lі е rе сu prі ndе u rmăto a rе lе сo mpo nе ntе :
a ) Dі a gno ѕtі сu l şі е va lu a rе a pѕі ho lo gі сă;
b) Rе la ţі a tе ra pе u tі сă (nu mі tă şі a lі a nţă dе сo nѕі lі е rе după Egan, G. (1990) ) сa ra сtе rі za tă
prі n сo la bo ra rе , înсrе dе rе rе сі pro сă, rе ѕpе сt, і mplі сa rе , a u tе ntі сі ta tе ;
с) Сo nсе ptu a lі za rе a сa zu lu і (fo rmu la rе a сa zu lu і ) a dі сă е xplі сa ţі a da tă dе сo nѕі lі е r
pro blе mе і ѕa u ѕі mpto mе lo r pе rѕo a nе і сo nѕі lі a tе ;
d) Tе hnі сі lе dе і ntе rvе nţі е - a lе ѕе în fu nсţі е dе сo nсе ptu a lі za rе a сa zu lu і , u rmărі nd
е xplі сі t şі і mplі сі t mo dі fі сa rе a a се lo r fa сto rі сa rе сa u zе a ză ѕa u mе nţі n pro blе ma .
A се ѕtе сo mpo nе ntе ѕе rе găѕе ѕс într-o ma nі е ră rе і tе ra tі vă în pro се ѕu l сo nѕі lі е rі і ,
pro се ѕ сa rе po a tе fі împărţі t în ma і mu ltе е ta pе :
1. Ѕta bі lі rе a rе la ţі е і şі сa dru lu і în сa rе a rе lo с сo nѕі lі е rе a - prе ѕu pu nе сrе a rе a u nе і
a tmo ѕfе rе dе a ссе pta nta , dе ѕсhі dе rе , е mpa tі е , ѕе сu rі ta tе е mo ţі o na lă сa rе і nvі tă
pе rѕo a na сo nѕі lі a tă ѕă ѕе dе ѕсhі dă şі ѕă сo mu nі се . În prі ma şе dі nţă ѕе dі ѕсu tă
„сo ntra сtu l” dе сo nѕі lі е rе сa rе o fе ră u n сa dru dе dе ѕfăşu ra rе şі o ѕtru сtu ră pro се ѕu lu і
сo nѕі lі е rі і . Е ѕtе і mpo rta ntă і dе ntі fі сa rе a е xpе сta nţе lo r pе rѕo a nе і fa ţă dе сo nѕі lі е rе şі
сo nѕі lі е r, fa mі lі a rі za rе a сu pro се ѕu l şі ѕtra tе gі і lе dе сo nѕі lі е rе şі mo tі va rе a pе ntru a -şі
a ѕu ma u n ro l a сtі vе în ѕсhі mba rе . Dі ѕсu ta rе a сo ntra сtu lu і і nсlu dе a ѕpе сtе lе ga tе dе
tі mp, ѕpa ţі u , dе fі nі rе a ro lu lu і сo nѕі lі е ru lu і , ѕta bі lі rе a u no r ѕсo pu rі і nі ţі a lе ,
dе o nto lo gі е pro fе ѕі o na lă (сo nfі dе nţі a lі ta tе ) şі a ѕpе сtе fі na nсі a rе .
2. Сu lе gе rе a dе і nfo rma ţі і , dе fі nі rе a pro blе mе і – în е ta pе lе і nі ţі a lе a lе u nu і pro се ѕ dе
сo nѕі lі е rе ѕе і mpu nе u n dе mе rѕ dе е va lu a rе a pе rѕo a nе і сo nѕі lі a tе şі ѕі tu a ţі е і ѕa lе în
ѕсo pu l сla rі fі сărі і dі fі сu ltăţі lo r сu сa rе ѕе сo nfru ntă. Е va lu a rе a ѕе po a tе rе a lі za prі n
mе to dе dі fе rі tе : fі е pе ba ză dе сo nvo rbі rе , a na mnе za , і ntе rvі u , o bѕе rva ţі е сa rе
fu rnі zе a ză і nfo rma ţі і lе nе се ѕa rе сla rі fі сărі і pro blе mе lo r, fі е po t fі a dău ga tе pro bе dе
е va lu a rе pѕі ho lo gі сă a pе rѕo na lі tăţі і pе rѕo a nе і сo nѕі lі a tе .
3. Dе fі nі rе a o bі е сtі vе lo r сo nѕі lі е rі і , a rе zu lta tе lo r do rі tе – ѕе ba zе a ză pе і nfo rma ţі і lе
şі rе zu lta tе lе е va lu ărі і , întru сât сla rі fі сa rе a pro blе mе lo r a ju ta la сla rі fі сa rе a ѕсo pu rі lo r.
Ѕta bі lі rе a ѕсo pu rі lo r сo nѕі lі е rі і trе bu і е făсu tă în tе rmе nі ѕpе сі fі сі , сo nсrе ţі şі rе a lі ştі .
І dе ntі fі сa rе a pro blе mе lo r şі a і е ra rhі е і în a bo rda rе a lo r ѕtru сtu rе a ză pro се ѕu l
сo nѕі lі е rі і şі a şе dі nţе lo r сa rе u rmе a ză şі a ju ta la a lе gе rе a ѕtra tе gі і lo r dе lu сru în
сo nѕі lі е rе .
Prі mе lе 3 е ta pе po t fі pa rсu rѕе în dе сu rѕu l a 1–4 şе dі nţе , în fu nсţі е dе pro blе ma tі сa în
dі ѕсu ţі е şі pе rѕo na lі ta tе a pе rѕo a nе і сo nѕі lі a tе .
4. І ntе rvе nţі a pro prі u -zі ѕă – сo nѕta în dе mе rѕu l dе сo nѕі lі е rе şі ѕtra tе gі і lе fo lo ѕі tе сa rе
trе bu і е a da pta tе pе rѕo a nе і сo nѕі lі a tе (е x. vârѕtе і , tі pu lu і dе dе fі сі е nţă/ nе vo і ѕpе сі a lе ,
tі pu lu і dе pе rѕo na lі ta tе ) şі rе zu lta tе lo r u rmărі tе (е x. dе păşі rе a u nе і сrі zе і е xі ѕtе nţі a lе ,
сrе ştе rе a ѕtі mе і dе ѕі nе е tс.). O rdі nе a dе a bo rda rе a pro blе mе lo r po a tе ѕă u rmе zе
dі fе rі tе сrі tе rі і :
- a o pţі u nі і pе rѕo a nе і сo nѕі lі a tе ;
- a се lе і сa rе po a tе fі a mе lі o ra tă/rе zo lva tă се l ma і u şo r, ma і a lе ѕ în сa zu l се lo r сa rе a u
rе ѕu rѕе mі nі mе dе mo bі lі za t în pro се ѕu l ѕсhі mbărі і şі a u nе vo і е dе întărі rі po zі tі vе în
се е a се prі vе ştе pro prі a pе rѕo a nă (сa zu l mu lto r dе fі сі е nșе , în ѕpе сі a l се lе mі nta lе );
- a gra du lu і dе ѕtrі ngе nţă şі і ntе rfе rе nţă сu a сtі vі ta tе a сo tі dі a nă;
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І ntе rvе nţі a u rmărе ştе şі mo dі fі сa rе a fa сto rі lo r сa rе a u prе dі ѕpu ѕ, dе сla nşa t ѕa u
mе nţі nu t pro blе ma (е x. ѕtі l сo gnі tі v, ѕtі l dе vі a ţă dе za da pta tі v, ѕtі l dе сo pі ng, rе la ţі і
і ntе rpе rѕo na lе сo nflі сtu a lе , prе dі ѕpo zі ţі і bі o lo gі се , е tс.).
І ntе rvе nţі a е ѕtе е ta pa се a ma і lu ngă şі сo nѕі ѕtе nţă a pro се ѕu lu і dе сo nѕі lі е rе . Е a
prе ѕu pu nе învăţa rе і ntra -tе ra pе u tі сă (în сa dru l şе dі nţе lo r dе сo nѕі lі е rе ) şі е xtra tе ra pе u tі сă (prі n е xе rѕa rе şі pra сtі сa rе і ndе pе ndе ntă în mе dі u l rе a l). Du ra ta і ntе rvе nţі е і
va rі a ză fo a rtе mu lt în fu nсţі е dе се lе trе і va rі a bі lе і mplі сa tе în pro се ѕu l сo nѕі lі е rі і :
pе rѕo a na сo nѕі lі a tă - сo nѕі lі е ru l - pro blе ma dе rе zo lva t.
5. Mo nі to rі za rе a е vo lu ţі е і pе rѕo a nе і , е va lu ărі і ntе rmе dі a rе şі rе dе fі nі rе a ѕсo pu rі lo r –
mo nі to rі za rе a е ѕtе u n pro се ѕ сo ntі nu u dе ra po rta rе a е vo lu ţі е і pе rѕo a nе і şі pro се ѕu lu і
сo nѕі lі е rі і la ѕсo pu rі lе şі o bі е сtі vе lе і nі ta l fo rmu la tе . І nfo rma ţі і lе no і , rе і е ѕі tе pе
pa rсu rѕ, pе rmі t rе -dе fі nі rе a ѕсo pu rі lo r і nі ţі a lе în a сo rd сu ѕсhі mbărі lе , tra nѕfo rmărі lе
сa rе a u a vu t lo с până la mo mе ntu l rе -е va lu a rі і ѕі tu a ţі е і .
6. Gе nе ra lі za rе a şі tra nѕfе ru l învăţărі і . Е va lu a rе a fі na lă şі înсhе і е rе a . Şе dі nţе lе dе
înсhе і е rе u rmărе ѕс е va lu a rе a е fі сa сі tăţі і і ntе rvе nţі е і şі prе gătі rе a tе rmі nărі і rе la ţі е і
tе ra pе u tі се . Mo nі to rі za rе a сo ntі nu a nе і ndі сa mo mе ntu l la сa rе ѕu nt a tі nѕе o bі е сtі vе lе
pro pu ѕе în сo nѕі lі е rе şі / ѕa u е ѕtе і ndі сa tе înсhе і е rе a сo nѕі lі е rі і . În a се ѕt ѕta dі u
pе rѕo a na е ѕtе сa pa bі lă ѕă tra nѕfе rе şі gе nе ra lі zе zе a ѕpе сtе lе învăţa tе în pro се ѕu l
сo nѕі lі е rі і şі сo mpo rta mе ntе lе a da pta tі vе do bândі tе în vі a ţa ѕa .
Înсhе і е rе a rе la ţі е і dе сo nѕі lі е rе е ѕtе u n mo mе nt і mpo rta nt сa rе a rе nе vo і е dе o
a tе nţі е şі fo сa lі za rе ѕpе сі a lă, сa o u ltі mă е ta pă a сo nѕі lі е rі і în сa rе ѕе „dі zo lva ”
tra nѕfе ru rі lе , a rе lo с ѕе pa ra rе a şі і ndі vі du a rе a pе rѕo a nе і сo nѕі lі a tе . În fu nсţі е dе сa z,
înсhе і е rі і і ѕе po a tе a lo сa u na ѕa u ma і mu ltе şе dі nţе dе сo nѕі lі е rе .
Du pă pa rсu rgе rе a u nu і dе mе rѕ dе сo nѕі lі е rе ѕе rе сo ma ndă u rmărі rе a е vo lu ţі е і
pе rѕo a nе і la і ntе rva lе ma і ma rі dе tі mp (du pă 2 lu nі , 6 lu nі , е tс), în măѕu ra în сa rе a се ѕt
lu сru е ѕtе po ѕі bі l.
Ѕpе сі fі сu l сo nѕі lі е rі і pе rѕo a nе lo r сu СЕ Ѕ
Fе ltha m C. şі Ho rto n I. (2006) prе сі zе a ză сă pu ţі nі dі ntrе се і сa rе a u trăі t
dі nto tdе a u na сu o dі za bі lі ta tе a pе lе a ză la ѕе rvі сі і dе сo nѕі lі е rе ѕa u pѕі ho tе ra pі е .
Mo tі vе lе pa r a fі mu ltі plе : fі е pе ntru сă a u fo ѕt văzu ţі dе ja dе fo a rtе mu lţі ѕpе сі a lі ştі
(mе dі сі , pѕі ho lo gі е tс.) dе -a lu ngu l vі е ţі і lo r, fі е pе ntru сă nu a u a ссе ѕ la a ѕtfе l dе
ѕе rvі сі і , fі е pе ntru сă nu îşі do rе ѕс a се ѕt lu сru . Ma jo rі ta tе a pе rѕo a nе lo r сu dі za bі lі tăţі
сa rе a pе lе a ză la сo nѕі lі е rе ѕa u pѕі ho tе ra pі е ѕu nt се і сa rе a u do bândі t rе се nt dе fі сі е nţa /
dі za bі lі ta tе a .
Dі fі сu lta tе a lo r pѕі ho lo gі сă prі nсі pa lă е ѕtе a ссе a dе a învăţa ѕă trăі a ѕсă сu
dі za bі lі ta tе a , сu no u a і dе ntі ta tе ; a u nе vo і е dе a ju to r în a е xplo ra е mo ţі і lе şі
ѕе ntі mе ntе lе lo r, pе ntru a fa се fa ţă tra u mе і , a ссі dе ntu lu і ѕa u bo lі і şі a prе lu a dі n no u
сo ntro lu l a ѕu pra pro prі е і vі е ţі . Da сă pro fе ѕі o nі ştі і a u a dе ѕе a сa o bі е сtі v сând lu сrе a ză
сu a ѕtfе l dе pе rѕo a nе „a ссе pta rе a ” dі za bі lі tăţі і , dе păşі rе a tra u mе і , a се ѕtе е xpе сta nţе
po t fі prе a ma rі şі pu n o prе ѕі u nе rі dі сa tă a ѕu pra сlі е nţі lo r pе ntru сa rе ѕе po a tе сă
fі е сa rе zі ѕă fі е o lu ptă сu dі za bі lі ta tе a . Fе ltha m şі Ho rto n (2006) ѕu blі nі a ză сă u n
o bі е сtі v mu lt ma і rе a lі ѕt е ѕtе a се la dе a înсu ra ja pе rѕo a nе lе сu dі za bі lі tăţі ѕă învе ţе ѕă
trăі a ѕсă сu dі za bі lі ta tе a / dе fі сі е nţa pе сa rе o a u .
І ntе rvе nţі a trе bu і е ѕă ѕе a xе zе pе a a ju ta pе rѕo a na ѕă dе păşе a ѕсă nе a ju to ra rе a şі
ѕă і nі ţі е zе a сţі u nі po zі tі vе în vі a ţa pе rѕo na lă.
Сo nѕі lі е rі і /tе ra pе u ţі і сa rе lu сrе a ză сu pе rѕo a nе сu dе fі сі е nţе şі dі za bі lі tăţі po t
a vе a o prе gătі rе tе o rе tі сă dі vе rѕă, сo rе ѕpu nzăto a rе u nе і a nu mі tе o rі е ntărі tе ra pе u tі се
(е x. сo gnі tі vă, сo mpo rta mе nta lă, u ma nі ѕta , pѕі ho dі na mі сă е tс.). Ѕе tu l dе a bі lі tăţі şі
tе hnі сі fo lo ѕі tе în сo nѕі lі е rе a / tе ra pі a pе rѕo a nе lo r сu nе vo і ѕpе сі a lе va fі е xa сt a се la şі
сa şі în сa zu l pе rѕo a nе lo r o bі şnu і tе şі va rе flе сta fo rma rе a tе o rе tі сă şі pra сtі сă a
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ѕpе сі a lі ѕtu lu і . Dі fе rе nţе lе сa rе a pa r ţі n dе a ѕpе сtе lе pra сtі се a lе сo ntе xtu lu і сo nѕі lі е rі і
pе rѕo a nе lo r сu dе fі сі е nţе / dі za bі lі tăţі , сu m a r fі :
- Nе vo і a u nu і і ntе rprе t, fa сі lі ta to r (е x. dе fі сі е nţе a u dі tі vе , dе vе dе rе );
- Lo сa ţі a – trе bu і е ѕă fі е a ссе ѕі bі lă сlі е ntu lu і (е x. în сa zu l u nе і dі za bі lі tăţі fі zі се );
- Vі zі tе la do mі сі lі u ѕa u сo nѕі lі е rе prі n tе lе fo n – pе ntru pе rѕo a nе lе і mo bі lі za tе сa rе nu
ѕе po t prе zе nta ѕa u nu po t fі a du ѕе la сa bі nе t;
- A ѕpе сtе fі na nсі a rе – mu ltе pе rѕo a nе сu nе vo і ѕpе сі a lе trăі е ѕс dі n vе nі tu rі mі nі mе ,
mo tі v pе ntru сa rе е ѕtе nе се ѕa ră a dе сva rе a şі nе go сі е rе a plăţі і în a ссo rd сu
po ѕі bі lі tăţі lе pе rѕo a nе і .
- A сo rda rе dе ѕprі jі n, a ѕі ѕtе nţă - în сa zu rі lе în сa rе u n сlі е nt a rе nе vo і е ѕă fі е înѕo ţі t
până la u şă, a ju ta t ѕă і a lo с, ѕă fі е împі nѕ în ѕсa u nu l сu ro tі lе е tс.).
În lu сru l сu pе rѕo a nе сu nе vo і ѕpе сі a lе a pa rе tе ndі nţa u no ra dе a ѕе ra po rta întru n mo d dі fе rі t, a dе ѕе a prе a і nfa ntі lе ѕa u prе a a pro pі a t, fa mі lі a r сu pе rѕo a nе сa rе
prе zі ntă dе fі сі е nţе /dі za bі lі tăţі , се е a се va a fе сta a lі a nţa tе ra pе u tі сă şі va fі în
dе fa vo a rе a rе la ţі е і dе сo nѕі lі е rе / tе ra pі е . A ltе ѕі tu a ţі і nе ga tі vе dе ѕсrі ѕе dе pе rѕo a nе lе
сu nе vo і ѕpе сі a lе сa rе a u u rma t şе dі nţе dе tе ra pі е ѕu nt: „vro і a do a r ѕă a ссе pt се е a се
mі ѕе întâmpla ѕе ”, „îmі pu nе a mе rе u întrе bărі dе ѕprе dі za bі lі ta tе a mе a …е ra ѕі ngu ru l
lu сru сa rе îl і ntе rе ѕa … nu vro і a ѕă a u dă dе ѕprе mі nе ”, „е ra і ntе rе ѕa t do a r dе се е a се a m
pі е rdu t, се е a се nu ma і a m/ po t”.
Pе rѕpе сtі va mo dе lu lu і ѕo сі a l dе і ntе rvе nţі е , сo mpa ra tі v сu mo dе lu l mе dі сa l,
е ѕtе a ссе a dе a mu ta a ссе ntu l dі nѕprе pa to lo gі с, dе fі сі е nţă, dі za bі lі ta tе ѕprе a o fе rі
сlі е nţі lo r o po rtu nі ta tе a dе a е xplo ra a tât vu lnе ra bі lі tăţі lе , сât şі po tе nţі a lu l lo r dе
ѕсhі mba rе - rе ѕu rѕе , сa pa сі tăţі , a bі lі tăţі – în сo ntе xtu l ѕo сі a l da t.
Fе ltha m şі Ho rto n (2006) a tra g a tе nţі a a ѕu pra fa ptu lu і сă, dе şі е xі ѕtă nu mе ro şі a u to rі
dе сărţі сa rе a u dі fе rі tе dі za bі lі tăţі , ѕu nt fo a rtе pu ţі nі сo nѕі lі е rі ѕa u tе ra pе u ţі сa rе
prе zі ntă o fo rmă dе dі za bі lі ta tе сa rе a u pu blі сa t ma tе rі a lе . Dе o bі се і се і сa rе ѕсrі u
dе ѕprе сo nѕі lі е rе a şі tе ra pі a pе rѕo a nе lo r сu nе vo і ѕpе сі a lе ѕu nt сo nѕі lі е rі / tе ra pе u ţі
сa rе nu a u е xpе rі е nţa dі rе сtă a u nе і dі za bі lі tăţі . Pе ntru a rе u şі ѕă înţе lе a gă сât ma і bі nе
е xpе rі е nţе lе се lo r сo nѕі lі a ţі lе ga tе dе a trăі сu o dі za bі lі ta tе a u to rі і rе сo ma ndă
сo nѕі lі е rі lo r/tе ra pе u ţі lo r ѕă і a lе gătu ra сu u n ѕu pе rvі zo r сa rе a rе o dі za bі lі ta tе pе ntru a
dі ѕсu ta сa zu rі lе ѕpе сі fі се .
În сo nсlu zі е , a ѕpе сtе lе се lе ma і і mpo rta ntе pе ntru сo nѕі lі е rі і şі tе ra pе u ţі і сa rе
lu сrе a ză сu pе rѕo a nе сu dе fі сі е nţе şі dі za bі lі tăţі ѕе rе fе ră la :
- Fo lo ѕі rе a a се lu і a şі ѕе t dе a bі lі tăţі şі tе hnі сі pе сa rе lе u tі lі zе a ză сu сlі е nţі і o bі şnu і ţі ;
- În plu ѕ, е ѕtе nе се ѕa ră înţе lе gе rе a і mpa сtu lu і fa сto rі lo r ѕo сі a lі сu сa rе ѕе сo nfru ntă
pе rѕo a nе lе сu dе fі сі е nţе / dі za bі lі tăţі (е x. lі mі tе fі zі се , і mpo ѕі bі lі ta tе a dе lu a pa rtе la
dі fе rі tе a сtі vі tăţі , е vе nі mе ntе , е du сaţі е ѕе grе ga tе în şсo lі ѕpе сі a lе în a nu mі tе сa zu rі ,
ѕtі gmă şі ma rgі na lі za rе , dе pе ndе nţa dе a ju to ru l a ltсu і va е tс.).
-Va lo a rе a ѕu pе rvі zărі і dі n pa rtе a u nе і pе rѕo a nе a tе ѕta tе сa rе a rе şі е xpе rі е nţa u nе і
dі za bі lі tăţі (сhі a r şі tе lе fo nі с).
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Școala Gimnazială Comuna Frâncești, jud. Vâlcea
Educația adaptată și destinată copiilor care nu reușesc să atingă în cadrul
învățământului obișnuit nivelele educative și sociale corespunzătoare vârstei, poartă numele
de educație specială.
Cerințele educative speciale solicită abordarea actului educațional de pe poziția
capacității elevului deficient sau aflat în dificultate de a înțelege și valorifica conținutul
învățării, și nu de pe poziția profesorului sau educatorului care desfășoară activitatea
instructiv-educativă în condițiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi.
Termenul care se referă, în principal, la asigurarea unor condiții de viată
corespunzătoare pentru persoanele cu cerințe speciale, acceptarea acestora în cadrul societății
sau comunității din care fac parte, fiindu-le asigurate aceleași drepturi, responsabilități și
posibilități de acces la serviciile comunitare ca și celorlalți membrii ai societății, în scopul
dezvoltării și valorificării optime a potențialului de care aceste persoane dispun poartă numele
de normalizare. Așadar, aceasta se referă la sprijinul oferit persoanelor cu cerințe speciale de
către componentele sistemului social pentru a permite acestora un mod de viață similar sau
apropiat cu al celorlalți membri ai societății.
Educația elevilor cu cerințe speciale presupune că relațiile dintre indivizi să se bazaze
pe o recunoaștere a integrității lor, a valorilor și drepturilor comune pe care le posedă.
Educația integrată reprezintă forma de educație specială care se desfășoară în alte condiții
decât cele existente în școlile speciale.
Educația integrată are următoarele obiective:
- educarea copiilor cu cerințe speciale în școli obișnuite alături de ceilalți copii normali;
- asigurarea serviciilor de specialitate (recuperare, terapie educațională, consiliere școlară,
asistență medicală și socială) în școala respectivă;
- acordarea sprijinului personalului didactic al managerilor școlii în procesul de proiectare și
aplicare a programelor de integrare; permiterea accesului efectiv al copiilor cu cerințe
speciale la programul și resursele școlii obișnuite (săli de clasă, cabinete, laboratoare,
bibliotecă, terenuri de sport etc.);
- încurajarea relațiilor de prietenie și comunicarea între elevii din clasă/școală;
- educarea și ajutarea tuturor copiilor pentru înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre ei;
- acceptarea schimbării radicale în organizarea și dezvoltarea activităților instructiv-educative
din școală.
Ideea integrării copiilor cu dizabilități în școala publică a apărut ca o reacție necesară
și firească a societății la obligația acesteia de a asigura normalizarea și reformarea condițiilor
de educație pentru persoanele cu cerințe educative speciale.
Nivelurile integrării se află în relație de interacțiune, se influențează și se îmbogățesc
reciproc creând astfel ansamblul de condiții necesar pentru schimbarea societății și
transformarea într-o societate capabilă să asigure integrarea persoanelor cu handicap mintal în
interiorul ei. Accesul la integrare este valabil pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele cu
un handicap, indiferent de handicapul și gravitatea acestuia. În acest sens nu ar trebui să existe
nicio restricție.
Ideea că după absolvirea școlii, toți copiii trebuie să beneficieze de șansa de a participa
activ la viața socială, trebuie acceptată încă de la început, acordând această șansă încă din
școală, integrarea socială fiind pregatită și condiționată de integrarea școlară.
Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în școala obișnuită -presupune
integrarea copiilor deficienți în școli în care să intre în relație cu elevii normali, cu sprijinul
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cadrelor didactice și specialiștilor din școală, o mai bună intercunoaștere. Modelul este criticat
de unii specialiști care nu consideră o integrare reală constituirea unei clase speciale într-o
școală obișnuită, practica demonstrând dificultatea aplicării unui program de
integrare după acest model; discrepanța dintre clasele obișnuite și clasa specială se
accentuează, timpul efectiv în care elevii normali și cei cu cerințe speciale relaționează direct
este destul de redus.
Modelul itinerant este un model care favorizează integrarea într-o școală de masă a
unui număr mic de copii cu cerințe speciale, domiciliați la mică distantă de școală, ei pot
astfel participa la activitățile școlii respective. Integrarea se bazează pe convingerea că adulţii
lucrează în comunităţi incluzive, alcătuite din persoane de diferite rase, religii, aspiraţii, cu
sau fără dizabilităţi. Indiferent de vârstă, copiii au nevoie să crească şi să înveţe în medii
asemănătoare celor în care vor lucra ca adulţi, iar școala este principala instituție care trebuie
să răspundă acestei nevoi. Profesorul din școala integrativă va avea o serie de obiective de
perfecționare și autoperfecționare profesională.
Integrarea copiilor în dificultate presupune din partea profesioniștilor antrenați nu
doar interes, cunoștințe și competențe, ci și o capacitate reală de a lucra în echipă. O echipă
constituită atât în cadrul școlii, dar și o echipă la nivel interinstituțional, care să-i includă pe
toți profesioniștii care răspund de copil: educator sau asistent maternal, asistent social,
profesor diriginte, director de școală și alții. Integrarea socială nu poate fi separată de
integrarea școlară, ea nu este doar post-școlară, ci se construiește treptat, pe măsura devenirii
copilului prin educație, ca adult „ființă socială” școala fiind însăși o parte a vieții sociale, ca
atare progresul în direcția dobândirii autonomiei, „competente” sociale trebuie să constituie la
fel ca și dezvoltarea intelectuală, o finalitate educațională.
Educația specială reprezintă un concept fundamental utilizat în cadrul procesului
instructiv educativ al copiilor cu deficiențe și care se desprinde tot mai mult de conținutul
învățământului special. Aceasta impune recunoașterea cu necesitate a reformei școlii publice,
a sistemului de învățământ național și implică pregătirea de ansamblu a școlii și a societății
pentru a asigura primirea și educarea tuturor copiilor deficienți în medii școlare și sociale
obișnuite.
Procesul integrării educaționale a copiilor cu cerințe speciale în educație presupune
elaborarea și aplicarea unui plan de intervenție individualizat, centrat pe folosirea unor
modalități eficiente de adaptare a curriculumului și pe diversificarea ofertelor de învățare în
cadrul lecțiilor.
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PERSPECTIVE NOI DE ABORDARE A EDUCAŢIEIELEVILOR CU CERINŢE
EDUCAȚIONALE SPECIALE
Prof. Istrate Doina Mirabela
Liceul de Turism și Alimentație „Dumitru Moțoc”, jud. Galați
Specialiștii în educație au manifestat o preocupare sporită față de educația copiilor cu
cerinţe educaționale speciale. Noi concepte precum, şcoală incluzivă sau educaţie integrată, au
condus definitiv la schimbări majore în abordarea actului educativ. În urma analizei atente a
particularităților educației copiilor cu cerințe educaționale speciale, s-a observat că un
curriculum adaptat poate permite fiecărui elev să se dezvolte în propriul său ritm, în funcție de
capacitățile sale de învățare.
Câteva dintre argumentele care vin să susțină necesitatea elaborării curriculum-ului
adaptat cerinţelor educaţionale ale fiecărui elev sunt, printre altele:
-asigurarearespectării dreptului elevului la educaţie, în acord cu capacitățile sale;
- asigurarea integrării sociale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, prin
experienţe comune de învăţare alături de ceilalți copii;
- asigurarea dezvoltării abilităților necesare pentru rezolvarea independentă a
sarcinilor didactice, prin intermediul unor metode menite să asigure adaptarea şi integrarea
şcolară şi socială a elevilor.
În vederea adaptării, în condiții optime, a conținuturilor educației speciale în contextul
actual de învățare, se impune o analiză detaliată a următoarelor aspecte:
• experienţa de viaţă a copilului în cadrul familial;
• rezultatele obţinute, problemele privind potenţialul de învăţare a copilului;
• decalajul existent între vârsta cronologică şi cea mintală;
•metodele utilizate în cadrul activităţilor de predare-învăţare la clasă, abilitatea
fiecărui profesor de a elabora conţinutul învăţării la nivelul de înţelegere al fiecărui elev din
clasă, dar și disponibilitatea de a derula activităţi diferenţiate şi individualizate.
În vederea facilităriiactului de învăţare pentru elevii cu CES, sunt trasate câteva
aspecte fundamentale ce trebuie respectate:
- învăţarea prin cooperare, interactivă și concentrată pe comunicarea între elevi în
cadrul activităţilor didactice;
- implicarea elevilor în elaborarea în comun a obiectivelor învăţării;
- utilizarea demonstraţiei și a aplicațiilor în situații reale de viață, ce duc la facilitarea
procesului de formare-informare a elevilor cu cerințe educaționale speciale.
Cadrul didactic are o paletă largă de metode pe care le poate utiliza cu succes în lucrul
cu elevii cu CES, de la metode interogative, expozitive, demonstrative, până la metode activparticipative, menite să elimine monotonia şi să stimuleze gândirea şi concentrarea atenţiei.
Elevii cu dificultăţi de învăţare necesită ajutor în vederea adaptării, integrării şi
devenirii lor ca oameni valoroși ai societății – cu succese şi insuccese, cu realizări şi ratări dar
şi cu rezultate încurajatoare.
În contextul actual de învățare educația elevilor cu CES se confruntă cu multe
provocări cărora atât profesorii, cât și elevii cu cerințe educaționale speciale trebuie să le facă
față. Există multe platforme educaționale online care pot fi accesate, însă alegerea platformei
care oferă cât mai multe avantaje în lucrul cu acești elevi reprezintă o etapă importantă pentru
asigurarea succesului în învățare.solicită creat
De exemplu, una dintre platformele atractive, creative și interesante care pot fi
utilizate cu succes în activitățile specifice educației incluzive este wordwall.net. Pe această
platformă pot fi create exerciții variate, care trezesc interesul și motivația elevilor, ca de
exemplu: roata cuvintelor, spânzurătoarea, rebusuri, anagrame, cuvinte încrucișate, etc.
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Iată un exemplu de lecție de recapitulare și sistematizare la disciplina Psihologie, clasa
a X-a, la lecția Memoria: https://wordwall.net/ro/resource/10381578.
Vă invit să descoperiți beneficiile acestei platforme și să o folosiți cu drag în
activitatea didactică cu elevii cu CES.
BIBLIOGRAFIE
1. Alois Gherguţ - Sinteze de psihopedagogie specială – Editura Polirom, 2005.
2. I. Stănică, M. Popa, Doru Vlad Popovici - Psihopedagogie specială –Editura Pro Humanitas
– Bucureşti, 2001
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„ÎNVĂŢAREA CREATIVĂ – PROIECTUL”
prof. ing. Impingău Maria
Colegiul Tehnic ,,Armand Călinescu,, Pitești
Aplicând metode şi mijloac de stimulare a creativităţii la ora de discipline tehnice,
am ajuns la concluzia că ele reprezintă o cale sigură de atragere a interesului elevilor spre
material predată, fiind totodată o deschidere spre activități creatoare, spre descătuşarea
imaginaţiei şi spre cooperarea intereselor reale ale elevilor cu obiectivele specifice ale
obiectului de învăţământ predat. Metoda de învăţământ este o parte component foarte
importantă a strategiei didactice.
Strategiile didactice sunt modalităţi complexe de organizare şi conducere a
procesului instructiv – educativ pe baza combinării metodelor, a procedeelor, mijloacelor
de învăţământ, precum şi a formelor de grupare a elevilor în scopul realizării obiectivelor
pedagogice. Obiectivele sunt centrate pe însuşirea cunoştinţelor. Pe baza rezultatelor
pretestării, dacă e cazul se reformulează obiectivele şi se revizuiesc cunoştinţele
selectate. În învăţământul contemporan se vorbeşte din ce în ce mai des despre o educaţie
centrată pe elev şi despre metode interactive. Prin metode interactive înţelegem
modalităţile prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile
elevilor de a acţiona asupra mediului înconjurător, de a folosi roadele cunoaşterii
transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul și dezvoltându-și
personalitatea. Accentul este pus pe formarea de competențe, și nu pe transmiterea
cunoştinţelor, astfel elevul este transformat într-o fiinţă raţională ce conştientizează
importanța dezvoltării personalității individuale, el nemaifiind o mașină de reprodus
informaţie. Strategiile, metodele şi tehnicile pentru dezvoltarea gândirii critice
promovează învăţarea prin cooperare şi colaborare.
A gândi critic înseamnă a emite judecăţi proprii, a accepta părerile altora, a fi în
stare să priveşti cu simţul răspunderii greşelile tale şi să le poţi corecta, a primi ajutorul
altora şi a-l oferi celor care au nevoie de el. Interactivitatea presupune o învățare prin
comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează
situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorința de cooperare a copiilor, pe
implicarea lor direct și activă, pe influența reciprocă din interiorul microgrupurilor şi
interacţiunea socială a membrilor unui grup. Învăţământul modern preconizează o
metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe promovarea metodelor interactive care
să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii.
Implementarea acestor instrumente didactice modern presupune un cumul de calităţi și
disponibilități din partea cadrului didactic, receptivitate la nou, adaptarea stilului
didactic, mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă,
creativitate, inteligenţa de a accepta noulşi o mare flexibilitate în concepţii.
Învăţare eficientă, durabilă, este aceea care are la bază participarea activă a
elevului la descoperirea informațiilor, a sensului și utilitățiilor. Metodele interactive
centrate pe elev sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării personale
încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de
idei, de experienţe, de cunoştinţe. Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare,
prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de
învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a elevilor, pe implicarea
lor direct şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea
socială a membrilor unui grup.
Schimbarea este un proces de durată, desfăşurat în paşi mici. În fiecare lecţie se
introduce un element nou, tehnică, strategie, formă de organizare, iar după evaluarea
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rezultatelor se renunţă la anumite aspect şi se aplică altele. Atunci când folosim metod ele
de învăţare activă, toţi elevii asimilează la un nivel mai profund, reţin ideile mai mult
timp şi pot utilize conţinutul cursurilor lor, sunt motivaţi şi le place şcoala, pot corela
ceea ce au învăţat cu viaţa reală şi în rezolvarea unor probleme. Atunci când folosim
învăţarea prin cooperare, toţi elevii învaţă să ia iniţiativă în procesul de învăţare.
Dezvoltă relaţii de calitate cu ceilalţi şi îşi întăresc abilităţile sociale, deprind abilităţi de
cooperare care-şi dovedesc utilitatea în societate şi la locul de muncă. Învăţarea prin
metoda ,,Proiectului” este o metodologie de predare constructivă.
Modelul de învăţare prin proiecte angajează elevii în procesul de învăţare de
cunoştinţe şi competenţe pornind de la o serie de sarcini complete cum ar fi proiectarea şi
planificarea, rezolvare de probleme, luarea de decizii, comunicare a rezultatelor. Mediul
de învățare prin proiecte cere profesorilor să se deplaseze din fața clasei în mijlocul
elevilor, situaţie în care aceştia pot acţiona, în mod eficient, ca un ghid de învăţare şi ca
intermediar. În învăţarea prin proiect, profesorul participă la proiecte ca un mentor,
supraveghează şi oferă îndrumare tuturor activităţilor elevilor legate de proiect şi
realizează feedback-ul atunci când este cazul, sprijină şi încurajează modul de gândire al
elevilor, deoarece la învăţarea prin proiecte sunt provocaţi să gândească şi să ajungă
dincolo de răspunsurile evidente, aduce în atenţia elevilor probleme pentru care ei
trebuie să găsească soluţii, decât să le ofere soluţii de-a gata, evită luarea de decizii
pentru elevi, susține controlul final, acela de a-I lăsa pe elevi să decidă ceea ce sunt
capabili să facă, dar şi responsabilizează pentru deciziile lor.
Pentru învăţarea prin proiecte sunt incluse elemente directe de instruire.
Furnizarea de instrucţiuni directe pentru elevi, de la începutul proiectului, se realizează
pentru a comunica informaţiile de bază, necesare, pentru a încadra şi a începe proiectul.
Profesorul este pregăti săi ntervină cu instrucţiuni în mijlocul unui proiect, în cazul în
care conceptele cheie nu sunt înţelese. Atunci poate fi necesară o scurtă prelegere sau
discuţie cu clasa. De asemenea se poate realiza cu clasa o lectură sau o cercetare care să
aplice conceptele de bază.
BIBLIOGRAFIE
1. Ragu Anca, Cristea Sorin, “Psihologie și pedagogie școlară“, Ovidius University Press,
2003
2. Gagne, R.,”Condițiile învățării”, EDP, Bucuresti,1 975
3. Golu, P.,Verza, E. Zlate, M. ”Psihologia copilului”, Manual pentru școli normale, EDP,
Bucuresti, 1993
4. Golu, P., “ Învățare și dezvoltare“, Bucuresti,ESE,1985
5. Golu, P, Golu, I, “Psihologie educațională“, Editura Miron, Bucuresti, 2003
6. Kulcsar, T., Factorii psihologici ai reușitei școlare, București, EDP,1978
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INSTRUMENTE DIDACTICE FOLOSITE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE ÎN
CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. Jipa Roxana
Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Brăila
Educaţia incluzivă porneşte de la convingerea că dreptul la educaţie este unul din
drepturile fundamentale ale omului şi temelia unei societăţi drepte. Educaţia incluzivă are în
vedere pe toţi cei care învaţă, cu accent asupra celor care, în mod tradiţional, au fost excluşi
de la oportunităţile de educaţie, respectiv, cei cu cerinţe speciale şi dizabilităţi, copiii
aparţinînd minorităţilor etnice şi lingvistice şi alţii.
Incluziunea presupune ca toţi copiii să participe la viaţa şi activităţile grădiniţei/şcolii,
indiferent de nevoile pe care le au.
Participarea şcolară înseamnă învăţarea alături de ceilalţi şi colaborarea cu ei, prin
împărtăşirea experienţelor de învăţare. Ea presupune implicarea activă a fiecăruia în învăţare
şi dreptul la opinie, în ceea ce priveşte modul în care educaţia este trăită de către individ. Mai
mult, participarea înseamnă recunoaşterea, acceptarea şi valorizarea ca personalitate.
Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei
şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a
susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor copiilor din cadrul unei comunităţi.
Sistemele de învăţare în format electronic reprezintă cel mai modern mod de pregătire
profesională, fiind, în acelaşi timp, mult mai deschis şi mai accesibil decât toate modalităţile
clasice de predare.
Instruirea online se referă la instruirea care se desfăşoară prin intermediul unui
calculator conectat la o reţea, conţinutul educaţional putând fi sub forma unei lecţii
tradiţionale sau a unei sesiuni de lucru colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de
comunicaţie. Materialele educaţionale pot fi prezentate sub formă de text, grafice, materiale
audio, video.
Littlejohn recunoaşte că o astfel de viziune ridică multe probleme complexe. Într-o
introducere la Jurnalul materialelor interactive pentru educaţie, intitulată „Probleme în
reutilizarea resurselor on-line”, el enumeră şapte aspecte legate de reutilizarea şi distribuirea
resurselor:
1. Cum pot fi folosite resursele digitale pentru a sprijini învăţarea ?
2. Cum pot fi reutilizate resursele în cadrul unei game de modele educaţionale ?
3. De ce este necesară standardizarea ?
4. Există o dimensiune optimă pentru resursele reutilizabile ?
5. Resursele trebuie să memoreze informaţii legate de context ?
6. Cum se vor schimba instituţiile educaţionale ?
7. Este posibilă distribuirea globală a resurselor ?
Motivul pentru care obiectele de învăţare au suscitat un interes atât de mare este că
promit un cost redus pentru crearea materialelor pentru învăţarea electronică, permiţând
reutilizarea materialelor în diferite programe, în diferite contexte.
Beneficiile principale ale materialelor bazate pe obiecte de învăţare sunt:
• Scopuri multiple. Conţinutul din obiectele de învăţare poate fi reutilizat rapid pentru
diferite scopuri şi poate fi actualizat uşor, prin înlocuirea 20 obiectelor depăşite, fără a fi
nevoie de o reconstruire a întregului curs.
• Învăţare personalizată. Se pot realiza materiale de învăţare diferite, pentru nevoi
diferite.
• Capacităţi de sprijinire a performanţei. Cursanţii pot localiza informaţii specifice, în
contextul muncii lor.
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• Creare distribuită. Experţii pot crea în comun un nou conţinut, în mod direct.
În vederea implementării unui act didactic de calitate în cadrul învăţământului online,
este important ca acesta să fie bazat pe criterii care se fie centrate pe comptenţele elevilor:
- numărul participanţilor implicaţi într-o activitate de învăţare pe o durată determinată;
- percepţie – calitatea tehnică a materialelor primite de participanţi;
- simetrie – gradul în care se poate focaliza atenţia pe fiecare participant;
- interactivitate – durata minimă în care se poate obţine un răspuns într-o interacţiune;
- mijloace – evantaiul de mijloace/instrumente de lucru de care dispun participanţii
pentru învăţare şi comunicare;
- control din partea subiectului;
– gradul în care subiectul poate fi activ, poate colabora cu alţi subiecţi sau cu profesori
pentru atingerea obiectivelor de învăţare;
- capacitatea de integrare – posibilitatea de a prezenta informaţii în diverse moduri şi
din diverse surse;
Pe baza acestor criterii menţionate, am realizat cursurile online prin platoforma
Google classroom, cu ajutorul claselor virtuale, elevii cu CES fiind adăugaţi alături de ceilalţi
colegi. În cadrul orelor am folosit exreciţii realizate prin diferite platforme educaţionale,
atractive pentru elevi şi adaptate în funcţie de particularităţile de vârtsă şi nevoile fiecărui
elev.
Astfel, în cadrul orelor de religie sau educaţie socială, la clasele la care am avut şi
elevi cu CES, exerciţiile au fost atrative şi le-am folosit în diferite momente ale lecţiei,
acestea fiind o adevărată atracţie pentru elevi, ele fiind create astfel încât aceştia să-şi
însuşească prin joc, vizual şi auditiv noţiunile predate.
Exemple de activităţi din diferite momente ale lecţiei:
Aplicaţia LearningApps:
Acest exerciţiu a fost folosit la fixarea cunoştinţelor, la tema Cum arată o biserică, la
clasa I. Elevii au avut de potrivit o imagine cu descrierea acesteia, astfel am pus în valoare
competenţele auditive ale acestora, fiind foarte atractiv pentru elevi şi fiind şi foarte uşor de
utilizat, mai ales că această aplicaţie nu necesită logare din partea lor.
https://learningapps.org/display?v=p9zyyazsj20
Tot în această aplicaţie, la lecţia Primii mei prieteni, elevii au avut de identificat din
listă calităţile unui bun prieten, acest exerciţiu fiind utilizat în captarea atenţiei.
https://learningapps.org/display?v=p2k1waj6j20
Acest exerciţiu a fost gândit în aşa fel încât aceştia să îşi dezvolte atât compenţele de
vorbire şi lecturare în limba maternă, dar şi capacitatea de identificare a unor calităţi morale
pe care un prieten trebuie să le aibă.
La clasa a VI-a, am o elevă care prezintă o deficienţă de auz, de aceea la orele pe care
le-am predate la clasă, am utilizat două platforme de creare de exerciţii care să îmbine atât
partea vizuală, foarte importantă pentru ca aceasta să se poată concentra şi să înţeleagă
conţinuturile predate, aceste material fiind însă îndrăgit de elevi.
Link-ul exercițiului: https://www.thinglink.com/scene/1395071500511346690
Aplicația: https://www.thinglink.com; Timpul alocat: 20 minute;
Îndrumări metodice: În cadrul acestui exerciţiu este prezentată icoana Naşterii Domnului,
iar în cadrul acesteia apar cifre de la 1 la 6, în ordinea desfăşurării momentelor lecţiei.
Profesorul apasă pe fiecare cifră şi îi apare un text, însoţit de o imagine sugestivă, precum şi
posibilitatea de redare a textului atât cu voce feminină sau masculină. La finalul lecţiei, în
partea de jos apar 4 simboluri de joc, fiecare conţinând jocuri pe tema lecţiei, in care sunt
folosite alte aplicaţii.
Webografie:
Imagini Doxologia
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În cadrul acestei aplicaţii, elevii nu au nevoie de cont pentru a se putea loga.
Avantajul acestei platforme este faptul că în cazul unei defecţiuni de internet, elevii pot urma
singuri paşii din platformă, pot citi, dar pot şi asculta conţinuturile, pot rezolva exerciţiile
puse la dispoţie.
La etapa de evaluare, am folosit atât google forms, cât şi o alte aplicaţii, fişele de
evaluare fiind realizate special pentru elevii cu CES.
Astfel, oentru elevii de clasa I, am pregătit o fişă de lucru realizată în aplicaţia
liveworksheets.
https://www.liveworksheets.com/qs1431131ru
La acest exerciţiu elevii au avut de împodobit bradul respectând culorile, prin acesta
ei şi-au dobândit cunoştinţele referitoare la tradiţia de Crăciun a împodobirii bradului şi
oferirea de cadouri.
În cadrul acestui exerciţiu, elevii trebuie să potrivească globurile din partea stângă, în
brad în funcţie de culoare şi mărime, realizând astfel împodobirea bradului în mod corect. La
final, elevii pot vedea răspunsul corect, sau pot trimite profesorului răspunsul prin folosirea
adresei de e-mail sau codul de înregistrare al profesorului.
Webografie:
Imagini arhiva personală, paint
O altă aplicaţie folosită este platfroma wordwall.
Link-ul exercițiului: https://wordwall.net/play/7534/062/999
Aplicația: wordwall.com; Timpul alocat: 5 minute;
Îndrumări metodice: În cadrul acestui exerciţiu, elevii trebuie ţintească răspunsurile greşite,
adică obiectele pe care copiii le nu le primesc în dar de la Moş Nicolae. Aceştia trebuie să
parcurgă mai multe niveluri, pentru a câştiga jocul.
Webografie:
Doxologia.ro
https://free-images.com/display/santa_claus_high_five.html
Prin aceste instrumente folosite la clasă am păstrat atenţia elevilor, ele fiind folosite la
clasele la care predau îm fucţie de aptitudinile şi nevoile elevilor, sporind implicarea lor şi
motivându-i în procesul de învăţare într-un mod interactiv.
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MODALITĂȚI DE FACILITARE A ACCESULUI COPIILOR CU DEFICIENȚE DE
VEDERE LA ACTIVITĂȚILE DIDACTICE ON-LINE . TEHNOLOGII DE ACCES
Prof. Kover Monica Florica, Prof. Vesa Maria Ramona
CSEI Cristal Oradea, județul Bihor
În cazul copiilor cu deficiențe senzoriale sau fizice, considerați ca fiind normal
dezvoltați din punctul de vedere al potențialului intelectual, adaptarea curriculară și
metodologică se realizează prin extensiune, adică în curriculumul comun tuturor categoriilor
de copii sunt introduse o serie de activități suplimentare specifice de demutizare, de însușire a
unor limbaje specifice (precum dactilemele, alfabetul Braille, limbajul semnelor etc.) și de
comunicare, dar și activități de orientare spațială, de socializare și integrare în comunitate.
Adaptarea strategiilor didactice la activități on-line desfășurate pe perioada stării de
urgență COVID 19 a constituit însă o provocare în cazul copiilor cu deficiențe de vedere
medii și grave.
În articolul său, Implicaţii ale tehnologiei informaţionale şi de acces în educaţia
elevilor cu deficienţe de vedere (www. cata.centre.ubbcluj. ro), profesorul Marian Pădure de
la Catedra de Psihopedagogie Specială – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei UBB
Cluj-Napoca, susține că: ,,a-l ajuta pe copilul cu dizabilităţi vizuale să înveţe să utilizeze
computerul reprezintă o sarcină importantă, atât pentru profesor, cât şi pentru familia
copilului. Familia trebuie să reprezinte un factor implicat activ în procesul de educare a
elevului sau studentului cu dizabilităţi”.
Copiilor cu dizabilităţi vizuale, le este afectat principalul organ de simţ, prin care,
după cum ştim, fiinţa umană percepe şi îşi culege informaţia din mediu, informaţie care îi
permite accesul la diverse posibilităţi de instruire, orientare şi adaptare.
Analizatorul vizual este responsabil de cea mai mare parte a informaţiei percepută de
către fiinţa umană, o mică parte căzând în responsabilitatea celorlaltor simţuri. Acesta este şi
motivul pentru care societatea umană este focalizată în principal pe aspectul vizual al
informaţiei. În consecinţă, pierderea vederii duce la o lipsă vitală de a percepe informaţii
relevante pentru individ.
Ţinând seama de alternativele care i-au mai rămas la dispoziţie copilului cu dizabilităţi
vizuale pentru a percepe informaţia, mediul înconjurător poate reprezenta un univers la care
nu are acces, dar care poate fi convertit într-un format perceptibil şi accesibil lui. Copiii care
prezintă resturi de vedere pot avea acces într-o anumită măsură la informaţia vizuală, dar este
necesar să se ţină seama de aspecte, cum ar fi: luminozitatea, contrastul, mărimea, poziţia faţă
de câmpul perceptiv.
Computerul reprezintă un instrument proiectat să lucreze cu tóate tipurile de
informaţii. Nu este deloc de mirare că a apărut imediat ideea de a fi folosit pentru a veni şi în
sprijinul persoanelor cu dizabilităţi, în cazul nostru dizabilităţii vizuale. Astfel, computerul a
devenit un instrument indispensabil pentru a reduce decalajul informaţional pentru acest grup
de utilizatori, dar cu condiţia ca informaţia să fie adaptată corespunzător necesităţilor
utilizatorului.
Crearea unor adaptări la nevoile utilizatorului cu dizabilităţi vizuale s-a dezvoltat
foarte mult în ultimii ani, iar aceste adaptări sunt cunoscute sub sintagma tehnologii de acces.
Fără aceste tehnologii ne-ar fi foarte greu ca astăzi să ne reprezentăm un nevăzător jucânduse, citind o carte, scriind o scrisoare sau lucrând fără ajutorul computerului.
Utilizarea computerului de către un copil cu dizabilităţi vizuale duce cu certitudine la
sporirea nivelului calităţii vieţii acestuia și a accesului la educație.
Înțelegem prin tehnologii de acces anumite echipamente electronice sau aplicaţii
software care convertesc informaţia inaccesibilă simţurilor afectate de deficienţă, într-o formă
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accesibilă simţurilor rămase valide (cititoare de ecran, sintetizoarevocale, afișaje Braille etc.).
Perioada desfășurării cursurilor în sistem on-line a prilejuit o provocare pentru
activitățile realizate la clasa de elevi cu dizabilități vizuale de la CSEI Cristal Oradea. Astfel,
pe de o parte copiii au avut acces la tehnologiile disponibile și la clasă acestea fiind oferite
acasă în regim de comodat (mașini de scris Braille, cubaritme, tablete pt elevii cu resturi de
vedere, etc). Dar mai presus de tóate situația a condus la utilizarea de către elevi a
tehnologiilor de acces (computer, tablete etc.) cu sau fără sprijinul familiei.
Activitățile desfășurate la clasa de elevi cu dizabilități vizuale s-au desfășurat atât
sincron, cât și asincron. Părinții au devenit pe perioada școlii online partenerii cadrului
didactic, au oferit un sprijin real cadrelor didactice fiind alături de elevi pe tot parcursul
desfășurării activităților online.
Pe lângă faptul că au fost prezenți fizic la fiecare activitate desfășurată asigurându-se
de funcționarea fizică a sistemului informatic, au sprijinit copilul în realizarea sarcinilor
efective de lucru, au confecționat materiale didactice adaptate după modelul oferit de către
cadrul didactic. De asemenea au continuat sarcinile de lucru prin efectuarea unor teme de
casă. Părinții au oferit în permanență feedback cadrului didactic, au încărcat témele efectuate
pe platforma Classroom menținând în permanență legătura cu cadrul didactic. Am încercat și
noi,cadrele didactice să oferim sprijinul emoțional de care elevii și părinții au avut nevoie în
această perioadă dificilă.
Majoritatea activităților desfășurate sincron au fost realizate fie individual, fie cu
grupuri mici (2-3 elevi) ceea ce ne-a permis realizarea obiectivelor propuse prin intermediul
Planurilor de Intervenție Personalizate și implicit progresul elevilor pe diferite arii de
dezvoltare.
Deși a fost o perioadă dificilă de tatonări și încercări, am devenit cu toții autodidacți
am încercat să ne axăm pe aspectele pozitive, pe experiența pe care am acumulat-o și deși
suntem fizic la școală nu am renunțat la utilizarea platformelor și a grupurilor de comunicare
online.
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EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN INCLUZIUNEA ELEVILOR CU CES ÎN
ÎNVĂȚAREA ONLINE
Prof. Lăpuşneanu Mihaela-Cornelia
Şcoala Gimnazială Tămăşeni, Neamţ
Educaţia incluzivă (integrată) a apărut şi s-a extins în ultimele decenii ca un principiu
funcţional existent atât la nivelul politicilor şcolare, cât şi al practicilor educaţionale
desfăşurate la nivel şcolar, familial, societal. Integrarea educativă, ca principiu este sugerată
de mult timp în pedagogie şi s-a dezvoltat în contrast cu ideea segregării în educaţie, purtată
explicit sau implicit de mai multe platforme educative. Acest concept dobândeşte o nouă
semnificaţie în raport cu realitatea educaţiei speciale.
Educaţia incluzivă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale,
aflate în dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală etc. printr-o
serie de măsuri conjugate de ordin juridic, politic, social, pedagogic. Ca strategie, principiul
educaţiei integrate atrage incluziunea persoanelor cu handicap în medii de formare normale,
generale, dar cu dispozitive de instrucţie şi educaţie diferenţiate, circumstanţiate la
diversitatea situaţiilor de handicap.
Scopul acestei educaţii îl constituie maximizarea abilităţilor şi performanţelor pornind
de la registrele şi nivelurile deja existente, normalizarea existenţei acestor persoane,
dobândirea unor competenţe sociale optime, care să le asigure o inserţie benefică şi
persoanelor aflate în dificultate, şi celorlalte categorii: ,,Educaţia incluzivă presupune un
proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având drept scop exploatarea
resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de
învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.”
Dacă prin educaţia integrată se vizează mai ales obiective legate de şcolarizarea
normalizată a copiilor cu cerinţe educative, incluzivitatea educaţiei are ca obiectiv principal
adaptarea şcolii la cerinţele speciale de învăţare ale copiilor, iar, prin extensie, adaptarea şcolii
în general la diversitatea copiilor dintr-o comunitate – ceea ce presupune reforma şi
regândirea statutului şi rolului şcolii. Printre avantajele şcolii incluzive se semnalează şi
optimizarea de ansamblu a calităţii educaţiei oferite, prin creşterea eficacităţii (în sensul
măririi numărului de elevi care progresează corespunzător în şcoală) – de aici şi tendinţa unor
autori de a utiliza în locul termenului şcoală incluzivă pe cel de ,,şcoală/educaţie eficientă
(eficace)”.
Acest nou tip de educaţie, flexibilă, adaptată necesităţilor persoanelor cu C.E.S.
presupune o detaşare de normativitatea educaţiei tradiţionale. Conceptul de strategie în
educaţia integrată se distanţează de accepţia din pedagogia europeană-continentală,
apropiindu-se de cea anglo-saxonă. Aceasta nu pune accent pe combinarea inspirată a
metodelor şi mijloacelor clasice , ci pe „aplicarea inspirată, originală, creativă, în orice caz,
într-o nouă manieră, a unor metode şi mijloace vechi, preexistente, acceptându-se chiar
modificarea acestora”.
În esenţa lor, strategiile educaţiei integrate sunt „strategii de micro-grup,activparticipative, cooperative, colaborative, parteneriale, implicante, organizative şi
socializante“. Acestea, datorită atributelor lor, sunt adaptabile, putând fi cu uşurinţă
multiplicate sau diversificate pentru a acoperi situaţiile noi. Aceste atribute caracterizează şi
învăţarea, care trebuie să se realizeze în grupuri mici, să fie cooperativă, partenerială, activparticipativă, să se desfăşoare într-un mediu relaxant, plăcut .
Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupului educațional și
bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea activităților
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didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, poate conduce la schimbări
perceptive ale paradigmei educaționale.
Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării
autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor și studenților pentru că nimeni nu a
fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online.
În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și
noile tehnologii de predare în programele lor de instruire. Organizarea procesului de învățare
în mediul online presupune o pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării și
gestionării conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a
flexibilității metodologiei de predare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane
(profesori și elevi/studenți, deopotrivă) pentru o astfel de experiență didactică.
În cele mai multe situații, însă, cadrele didactice și/sau elevii/studenții au accesat
diferite forme educaționale, mai mult sau mai puțin convenționale (de la mijloace de
comunicare informaționale precum Whatsapp, Facebook Messenger, e-mail, serviciul Drive,
Skype, la platforme educaționale variate care au fost promovate în această perioadă pe
internet și sunt în varianta free - Google Meet, Zoom și aplicații ASQ, Kahoot, Quizziz,
Wordwall, Padlet, Twinkl, Digitaliada, până la platforme educaționale recomandate
instituțional, precum Suita Google for Education, Google Classroom, Edmodo, EasyClass.
Cunoaşterea strategiilor educaţiei integrate este indispensabilă oricărui cadru
didactic, care vrea să-şi asume responsabilitatea de a răspunde tuturor exigenţelor şi
cerinţelor educative ale diverşilor elevi, care le calcă pragul clasei cu speranţa reuşitei.
Educatorul trebuie să se plieze după fiecare caz, să-şi flexibilizeze demersul didactic pentru a
satisface cerinţele educative ale fiecărui elev luat în parte şi ale tuturor la un loc.
Indiferent de locul în care sunt şcolarizaţi copiii cu dizabilităţi şi/sau CES, important
este ca:
 aceştia să primească sprijinul cel mai potrivit în funcţie de particularităţile lor
individuale
 să beneficieze de servicii de asistenţă psihopedagogică de calitate
 să înţelegem că noi, ca instituţii şi ca oameni, trebuie să ne adaptăm la nevoile şi
cerinţele acestora.
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PLATFORME EDUCAȚIONALE PENTRU COPIII CU CERINȚE SPECIALE
Prof. Lascu Angela Geanina
Clubul Copiilor Caransebeș, Jud. Caraș– Severin
Termenul „cerințe educaționale speciale (CES)” cuprinde o gamă vastă de deficiențe și
tulburări: scleroză multiplă, cecitate, tulburare bipolară, dislexie, tulburări emoționale sau de
relaționare socială. Toate aceste cazuri prezintă dificultăți de învățare, însă pot fi gestionate de
un singur profesor.
Şcoala incluzivă se referă în sens restrâns la integrarea tuturor copiilor, indiferent de
capacităţile şi competenţele de adaptare şi deci de învăţare, într-o formă de şcoală. În sens
larg, ea înseamnă preocuparea pentru ca fiecare copil să fie sprijinit şi să se lucreze în
beneficiul învăţării tuturor. Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi
predare şi pentru că fiecare aduce cu sine în procesul complex al învăţării şi dezvoltării o
experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune specifică, un ritm personal, un
mod de abordare, un context cultural.
Şcoala incluzivă ridică învăţarea la rang de principiu general şi presupune înainte de
orice acceptare a faptului că orice copil poate învata. Fiecare participant învaţă şi se dezvoltă
prin faptul că interacţionează cu ceilalţi. Sursele învăţării, pentru fiecare, vin din relaţiile
interumane şi din experienţa permanentă cu obiectele, cu semeniişi cu sine. Şcoala nu este un
teritoriu al cunoştinţelor academice, ci şi unul al experienţelor practice si al relaţiilor
interumane.
Predarea este un act de cooperare, reflective şi descoperire, la care participă atâtp
rofesorul (care poate coopera cu colegii săi) cât şi elevii unei clase. O resursă importantă
pentru professor în predare este cooperarea elevilor. Pregătirea predării şi de multe ori
realizarea ei se completează cu cooperarea între profesori şi chiar cooperarea cu unii părinţi.
Invățarea cu ajutorul Internetului se constituie ca o alternativă educațională atractivă
care reduce restricțiile de ordin temporal, social, spațial sau de altă natură.
Dezvoltarea unei platforme de învățare on-line reprezintă o nouă perspectivă de a privi
procesul de învățare. Noul mediu creat pe internet susținut de tehnologiile inovatoare,
îmbunătățesc principiile și metodele de învățare privind învățarea individuală (personalizând
oferta educaționala odată cu evoluția copilului prin monitorizarea: timpului de reacție, a
conexiunilor interdisciplinare, a gândirii critice, a logicii, a memorării, aabilităților analitice,
etc.) și managementul cursului (asigură partea administrativă a predăriiși a programei. Este
metoda care controlează procesul de învățare și predare).
Specificul acestor copii nu constă în deficiența fizică ci în mecanismele de accesare a
informației într-un mod adecvat, individualizat. Aceștia au nevoie de o educație în spiritual
creativității ca stimul al relațiilor socio-emoționale; iar învățarea prin sistemul e-learning și a
aplicațiilor software oferă un cadru pentru dezvoltarea și utilizarea de material și metode
moderne de lucru, în strânsă legătură cu pedagogiile ce stimulează creativitatea.
Alegerea unei platform educaționale de către un profesor nu se face la întâmplare ci
având în vedere:
a) dacă este avizată și recomandată de sistemul de control instituționalizat din România;
b) funcționarea sa în parametrii de funcționare optima pentru un proces didactic eficient;
c) dacă permite derularea activităților didactice la nivel optim, cu toate componentele sale:
procesul de predare-consolidare- evaluare, competențe, feed-back imediat profesor-elev, elevprofesor, gestionarea resurselor didactice: încărcarea materialelor de predare, încărcarea
materialelo rce permit evaluarea elevilor (teme, proiecte, prezentări), realizarea de materiale
evaluative cu notare sincron-evaluativă
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d) realizarea procesului de îndrumare și control al cadrelordidactice de către personalul avizat
(inspectori, director, șefi comisie metodică, metodiști, alte personae avizate)
e) organizarea, designul și layoutul platformei trebuie să fie atractiv și stimulativ pentru
persoanele implicate, procesul de utilizare a resurselor digitale să fie intuitive pentru cadrele
didactice, elevi și părinți și, important, ușor de accesat de pe device la care au acces actanții
procesului educațional.
Google classroom oferă securitatea datelor, mentenanță optimă a serverelor și implicit
funcționarea eficientă a platformelor, pachet office minimal pentru realizare de materiale
didactice (un plus ar fi și Google Meet, care înlocuiește cu succes Zoom – o platform ce nu
oferă securitate cibernetică și pentru datele personale). Organizarea procesului didactic se
poate face la nivel optim.
Classroom este un instrument nou din suita Google Apps for Education cu care
profesorii pot să creeze și să organizeze rapid teme, să ofere eficient feedback, precum și să
comunice ușor cu studenții. Cu aplicația Classroom studenții pot să-și organizeze temele în
Google Drive, să le finalizeze, să le predea, precum și să comunice direct cu profesorii și cu
colegii.
O altă platformă este Easyclass (disponibilă la easyclass.com). Interfața sa este mult
mai prietenoasă, mai atractivă, organizarea este perfect intuitivă, iar layoutul și designul sunt
într-un ridicat raport de similaritate cu Facebook, ceea ce aduce un mare avantaj pentru elevii
cu cerințe educaționale speciale (cu intelect liminal, cu nivel mediu și ușor de retard mintal
sau deficiențe multiple ușoare), cei mai mulți dintre ei, să fim sinceri, având conturi de
Facebook pe care le utilizează constant. Are toate facilitățile oferite de Google classroom, dar
nu condiționează utilizarea resurselor educaționale proprii pentru derularea activității.
Un avantaj este existența posibilității organizării claselor pentru elevi, pe cursuri dar și
a grupurilor de părinți, independent de contul elevilor, ceea ce facilitează comunicarea. Mai
mult, existența posibilității facile a Bibliotecii cursului/grupului oferă avantajul de a pune la
dispoziția elevilor și a părinților informații în timp real, oricând la dispoziția lor. Avantajele
Google classroom rămân valabile și în cazul acestei platforme.
În concluzie, cele două platforme prezentate sunt aprobate și avizate de structurile
abilitate, optim realizate (Easyclass oferă un plus la atractivitate și utilizarea intuitivă, Google
classroom oferă un plus la securitatea datelor și mentenanța serverului), facil a fi utilizate (cu
un plus pentru Easyclass pentru similaritatea sa cu Facebook-ul cu care elevii sunt deja
familiarizați), oferă posibilitatea monitorizării procesului didactic și a activității elevilor de
către părinți (cu un plus pentru Easyclass, care oferă șansa creării unui grup dedicate
părinților, unde au acces la notele elevilor). Ca minusuri, securitatea datelor personale și a
drepturilor de autor ale profesorilor și elevilor sunt puse sub semnul întrebării, oricând există
riscul impunerii unor limitări de utilizare chiar și sub aspect financiar, îndrumarea și controlul
de către personalul avizat asupra cadrelor didactice este limitat și restrictiv (chiar dacă
directorul școlii, de exemplu, face parte din clasă– el poate fi oricând scos din grup de către
profesor).
BIBLIOGRAFIE
1.www.elearning.ro/predare-si-invatare-cu-suportul-resurselor-web, accesat în mai 2020;
2.https://revistaprofesorului.ro/alternative-pentru-elevii-cu-ces-in-utilizarea-platformelorelearning/;
3.https://www.eduform.snsh.ro/campanie-online/metode-de-lucru-pentru-elevii-cu-cerinteeducationale-speciale.
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ÎNVĂȚAREA ONLINE-O PROVOCARE PENTRU ELEVII CU CERINȚE
EDUCAȚIONALE SPECIALE
Lázár Anikó
Școala Gimnazială Gaál Mózes, Baraolt, jud. Covasna
O nouă dimensiune care începe să se contureze în peisajul învăţământului românesc
este aceea de democratizare şi egalizare a şanselor fiecărui copil în parte. În acest scop a fost
înfiinţată şi şcoala incluzivă – un răspuns la redimensionarea educaţiei. Scopul acestei şcoli
este de a crea pentru toţi copiii un cadru prielnic învăţării, pornind de la premiza că diferenţele
dintre oameni sunt normale şi ele trebuie acceptate. Un rol important în cadrul şcolii incluzive
îl are pedagogia şi învăţarea centrată pe elev. Acest lucru implică automat adaptarea
curriculumului şi metodelor de predare la capacitatea şi nevoia fiecărui elev în parte. Şcoala
incluzivă reprezintă o provocare pentru şcolile obişnuite, însă ea nu trebuie privită ca o
ameninţare pentru performanţa acestor şcoli. Multe dintre aceste instituţii găsesc ca fiind
dificil să integreze elevii cu nevoi speciale în cadrul claselor obişnuite. Însă această teamă
poate fi depăşită prin educaţie, resurse didactice adecvate, sprijin şi nu în ultimul rând
credinţa că incluziunea este un drept moral şi social ce nu poate fi negat nimănui.
Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile,
profesorii din România sunt acum provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj
important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online
accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, mai mult
decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. Dacă vorbim de
educație, este un moment de răscruce, poate în sens pozitiv, pentru că a creat oportunitatea
activării rapide a resurselor online disponibile și îi determină pe profesori să găsească
împreună soluții alternative de a comunica cu elevii și părinții acestora, de a planifica și de a
învăța altfel. Pentru elevi și părinți, sigur este o conștientizare a cât de multe se pot face acasă
cu resursele și tehnologia pe care le avem toți la îndemână și le folosim atât de puțin în
scopuri de învățare.
Învățarea la distanță rămâne, din perspectivă pedagogică, o formă alternativă la
învățarea tradițională, formă care cuprinde în nucleul său învățarea online, alături de alte
forme complementare de instruire. Designul universal pentru învățare ar trebui să se axeze pe
proiectarea de medii de învățare flexibile, incluzive și centrate pe elev, pentru a permite
accesul la materiale, activităţi şi sarcini de lucru pentru toţi elevi.Prinînvățarea cu instrumente
online putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să
învețe și să lucreze independent.
Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi
accesate oricând si oriunde, elevii pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm
individual. Timpul nu este determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai
flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera
procesul de învățare sau încetini. Învățarea online permite și elevilor și profesorilor să
interacționeze într-o comunitate online, fără a fi prezenți în același loc sau timp. Din altă
perspectivă, elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, cu
o implicare emoțională redusă.
Constatările din domeniu semnalează că elevii introvertiti tind să fie mai activi,
inhibiția fiind mult diminuată, interacțiunea realizându-se și fără distractori din afară. Acest
tip de învățare, în condiții pedagogice bine anticipate și articulate strategic, îl poate provoca
pe elev să devină proactiv, să fie un căutător de cunoaștere. Personalizarea cursurilor se poate
realiza prin introducerea de link-uri externe, scheme de lecţii, fişe de lucru, prezentări
PowerPoint, teste, demonstraţii, liste bibliografice, link-uri către resurse educaţionale
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deschise, materiale scanate, documente de tip audio si video în clasa virtuală, sarcini
individuale.
Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile
interumane între elevi și profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se
permanentizează acest mod de abordare a învățării. Acest tip de instruire poate fi un
impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe, deoarece conţinuturile expuse în mediul
online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea acestora nu este facilitată de
profesor. Pentru a genera o învăţare eficientă în mediul virtual, profesorul trebuie să aibă o
anume pregătire în proiectarea curriculum-lui livrat online și, desigur, în tehnologiile
informaționale. Astfel, pentru profesori, instruirea online poate fi copleşitoare: pe de o parte,
din punct de vedere tehnic, deoarece utilizarea acestui mediu presupune familiarizarea cu
instrumentele sale, dar şi din punct de vedere al disponibilităţii, având în vedere că elevii pot
accesa conţinuturi în diferite momente ale zilei. Interpretarea eronată a explicaţiilor scrise
reprezintă, de asemenea, o problemă. Pentru elevi, învățarea online activă solicită mai multă
responsabilitate, iniţiativă şi efort decât instruirea faţă-în-faţă.
Cea mai recomandată abordare de predare pentru elevii cu dizabilități intelectuale
este aceea de a folosi prompteri vizuali. Elevii manifestă adesea puncte forte în gândirea
concretă, memoria repetitivă și înțelegerea aspectelor vizual-spațiale și o serie de dificultăți în
gândirea abstractă, cunoașterea socială, comunicare și atenție. Indicațiile pictografice și scrise
pot deseori ajuta elevul să învețe, să comunice și să-și dezvolte autocontrolul. Unul dintre
avantajele utilizării prompterilor vizuali este acela constă în faptul că elevii îi pot folosi cât
timp au nevoie ca să proceseze informațiile. Spre deosebire de aceștia, informația orală este
tranzitorie: odată spusă, mesajul nu mai este disponibil. Informațiile orale pot pune probleme
elevilor care au dificultate în prelucrarea limbii și care necesită timp suplimentar. În plus, ar
putea fi dificil pentru elevul cu CES să asimileze informații relevante și simultant să poată
bloca stimularea de fundal. Folosind prompterii vizuali permitem elevului să se concentreze
asupra mesajului.
Elevii cu CES pot fi deosebit de vulnerabili la anxietate și intoleranți la sentimentele
de frustrare dacă nu își pot îndeplini sarcinile alocate. Creșterea nivelului de dificultate treptat
si sprijinirea învățării (mai ales cu informații vizuale, mai degrabă decât doar explicații orale)
va ajuta la minimizarea frustrării elevilor. Importanța educaţiei este deosebită, intregul sistem
educaţional trebuind să se bazeze pe premisa ca fiecare individ poate fi educat, poate fi ajutat
să treacă de la o etapa la alta, atata timp cat influențele educative se adresează “
zonei proximei dezvoltări “ ( L. S. Vigotski ).
Învățarea la distanță și la domiciliu pune invariabil o povară grea pe umerii părinţilor.
Mulți dintre aceştia se luptă să îşi susțină copiii în noul lor mediu de învățare, adesea jonglând
între supervizare, propria lor muncă și treburile casnice. Datorită închiderii școlilor, mulți
copii pierd contactul social care este esențial pentru învățare și dezvoltare.Clasele online
interactive oferă, de asemenea, oportunități de interacțiune socială. Indiferent de cât de bine
reușim să o facem la distanță, tot trebuie să ne străduim să ajungem la elevi, măcar pentru a ne
conecta socio-emoțional cu ei. Ei au nevoie să știe că cineva îi veghează și să se simtă parte
dintr-un colectiv.
BIBLIOGRAFIE
1. Ungureanu, D., Educaţia integrată şi şcoala incluzivă, Editura de Vest, Timişoara, 2000.
2. Vrăşmaş, T., Învăţământul integrat şi/sau inclusiv, Ed. Aramis, Bucureşti, 2001.
aspireteachers.ro/Comunicarea online cu elevii - cum arată învățarea la distanță? Cele mai
eficiente instrumente și resurse gratuite pe care le pot folosi profesorii pentru a organiza
lecțiile online
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TEORIA INTELIGENȚELOR MULTIPLE DIN PERSPECTIVA ELEVILOR CU CES
Lazaric Anca
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud
Fiecare dintre noi a observat cât de diferite sunt comportamentele elevilor la clasă. Dar
poate că nu întotdeauna am ştiut să ne adaptăm modul de predare la interesele, stiulul de
învăţare, preferinţele şi talentele elevilor. Teoria Inteligenţelor Multiple ne ajută să ne
cunoaştem elevii şi din perspectiva aptitudinilor lor, a intereselor pe care le manifestă şi ne
instrumentează în a-i ajuta să evolueze în mod diferit.
Din această perspectivă este important să schimbăm modul în care lucrăm cu elevii.
Fiecare elev trebuie, încurajat să înveţe utilizând propriul său tip de inteligenţă. Elevii îşi
amintesc mai bine cunoştinţele dacă le-au învăţat în modul lor specific. Învăţământul nostru
se adresează mai mult inteligenţei matematice şi verbale. Din păcate, inteligenţa
interpersonală şi intrapersonală sunt mai puţin dezvoltate în şcoală.
Adesea copiii sunt etichetaţi ca având dificultăţi de învăţare sau hiperactivitate, dar în
realitate nu sunt implicaţi în învăţare printr-o sarcină conform tipului de inteligenţă. În locul
viziunii unilaterale asupra intelectului, Gardner propune o viziune pluralistă, care ia
înconsiderare numeroasele şi diferitele faţete ale activităţii cognitive, deducând căindivizii
diferă între ei prin abilităţi şi stiluri cognitive. Howard Gardner susţine că toate fiinţele umane
au inteligenţă multiplă. Aceste diverse tipuri de inteligenţă pot fialimentate şi întărite sau
dimpotrivă ignorate şi slăbite.
Care sunt oportunităţile de educaţie pe care le oferă această teorie? Pot fi identificate
cel puţin trei modalităţi prin care această teorie poate fi folosită de către educatori:
1. Cunoaşterea profilul de inteligenţă al elevilor pentru cultivarea potenţialului
biopsihologic.
Copiii manifestă anumite înclinaţii, anumite talente, anumite „inteligenţe”. Acestea
trebuie identificate şi procesul de învăţare adaptat la acestea. Profesorul observă cum se
manifestă elevul, cum gândeşte, ce îi place să facă. Observă posibilele zone de performanţă şi
stabileşte zonele de intervenţie.
2. Examinarea strategiei proprii de educaţie din perspectiva diferenţelor de potenţial
uman.
Indiferent de specificul conţinuturilor informaţionale se recomandă exerciţii de
proiectare în vederea dezvoltării competenţei de diversificare a strategiei de instruire prin
filtrul teoriei inteligenţelor multiple.
3. Instruirea diferenţiată a elevilor în conformitate cu profilul lor de inteligenţă.
Informaţiile pe care profesorul le oferă trebuie să fie diversificate şi la îndemâna
fiecărui elev. Elevii sunt „liberi” să selecteze ceea ce este de interes pentru ei în funcţie de
dorinţele şi interesele proprii.
Un factor important în asistența copiilor cu CES îl constituie identificarea celor mai
adecvate strategii educaționale. Metodele utilizate în procesul educațional în general, și, în
particular, cele selectate pentru asistența individualizată a copiilor cu CES, trebuie să aibă un
caracter funcțional, să se bazeze pe buna cunoaștere a particularităților de dezvoltare a
copilului, să fie orientate spre asigurarea progresului în dezvoltarea acestuia.
BIBLIOGRAFIE
1. Andrei Doina, Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, Ed
Casei Corpului Didactic Buzău, 2014
2. Gardner, Howard, Inteligenţe multiple, Ed. Sigma, 2015
3. Goleman, Daniel, Inteligenţa emoţională, Ed. Curtea Veche, 2018
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INCLUZIUNEA ELEVILOR CU CES PRIN ACTIVITĂȚI NON-FORMALE
prof. Lazaric Ştefan
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud
De multe ori elevii care provin din medii defavorizate nu reuşesc să se integreze
singuri în colectivul de elevi cărora aparţin, clasa din care fac parte. Acest lucru este parte din
cauza colegilor care nu sunt învăţaţi cum să accepte toţi colegii în egală măsură, parte din
cauza unor complexe proprii pe care aceşti elevi le dezvoltă, dar, din păcate,sunt situaţii în
care vina este a cadrelor didactice. Eşecul de a se integra şi de a fi integraţi în colectiv are de
cele mai multe ori ca şi rezultat abandonul şcolar timpuriu.
Educaţia non-formală poate veni în întâmpinarea acestei probleme. Este bine cunoscut
că educația formală are un set bine definit de caracteristici. Ori de câte ori una sau mai multe
dintre acestea este absentă, putem afirma cu siguranță că procesul educațional a dobândit
caracteristici de bază non-formale. În educația non-formală participarea elevului este
voluntară. Educația non-formală este planificată, centrată pe elev și are o abordare
educațională flexibilă, fără creditare oficială sau certificare. Procesul educativ în educația
non-formală are un curriculum și o metodologie mai flexibile.
Activitățile sau lecțiile de educație non-formală pot avea loc atât în afara instituțiilor
cât și în școli, în diferite contexte. Nevoile și interesele elevilor sunt luate în considerare.
Procesele educative bazate pe o metodologie și un curriculum flexibil, capabile să se adapteze
la nevoile și interesele elevilor, pentru care timpul nu este un factor prestabilit, cu siguranță nu
corespund educației formale, dar se încadrează în așa-numita educație non-formală.
Dintre multiplele avantaje ale educaţiei non-formale putem aminti următoarele care
sunt grăitoare pentru utilitatea acestui tip de educaţie în special pentru copiii care provin din
medii dezavantajate:
- valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional;
- oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai
flexibil şi mai deschis şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene;
- participare voluntară, individuală sau colectivă; - modalităţi flexibile de a răspunde intereselor elevilor - gama largă de activităţi pe
care le propune şi posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activităţi să participe;
- dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni
activi;
- pe lângă informaţiile şi competenţele specifice anumitor domenii de activitate în
care se încadrează proiectele sau activităţile non-formale, elevii îşi dezvoltă şi capacităţi
organizatorice, capacităţi de autogospodărire, de management al timpului, de gândire critică,
de adoptare a unor decizii sau rezolvare de probleme;
- un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de
manifestare a talentelor în artă, cultură, muzică, sport, pictură, IT, etc. sprijinind incluziunea
școlară și socială.
UNESCO vede incluziunea ca o abordare dinamică ce răspunde pozitiv la diversitatea
elevilor și care priveşte diferențele individuale ca oportunități pentru îmbogățirea învățării.
(UNESCO, 2005). Incluziunea este văzută ca un proces de a răspunde la diversitatea nevoilor
tuturor elevilor, prin creșterea implicării în învățare/ cultură/ comunitate, precum și prin
reducerea excluziunii în și din educație. Ea implică modificări de conținut, abordări, structuri
și strategii, cu o viziune comună pentru toți copiii din același interval de vârstă, având
convingerea că responsabilitatea sistemului educațional este de a educa toți copiii. (UNESCO,
2005).
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Cea mai mare diferență dintre educația formală și cea non-formală o reprezintă metoda
pe care o utilizăm. Metoda este un instrument ce ne ajută să ne atingem obiectivele. Răspunde
la întrebarea Cum?La această întrebare, răspunsul poate fi prin activităţi non-formale.
Ca si alte tipuri de învățare, învățarea non-formală permite acumularea de noi
cunoștințe, abilități și noțiuni, ceea ce înseamnă că conținutul său poate fi oricând actualizat
sau îmbunătățit; acest lucru implică extinderea învățării în spațiu și timp. Există mai multe
activități non-formale, care pot fi aplicate cu succes pentru incluziunea socială, cum ar fi:
origami, pictura, sculptura, cursuri de dans, expoziții de fotografie, teatru, pantonima, proiecte
ecologice, proiecte de educație civică, excursii, activități socio-culturale, întreceri sportive,
concursuri de artă, activități în aer liber, activități de grup menite să contribuie la dezvoltarea
socio-profesională a elevului.
Bazându-se pe metode de învățare activă/interactivă, educaţia non-formală sprijină
dezvoltarea personală a indivizilor/ grupurilor. Este adaptată la grup și/sau la individ și
implică o învățare în ritm propriu. Non-formalul include mai multe activități practice, lucrul
în echipă și implicarea în activități de voluntariat. Se identifică astfel mai uşor nevoile elevilor
şi îi ajută pe aceştia să se adapteze mai bine la procesul de învăţare.
Non-formalul contribuie în mod evident la dezvoltarea personală și profesională a
individului, flexibil și poate mai rapid decât formalul. Aceasta și datorită faptului că nonformalul completează achizițiile din sistemul formal, vizând cu precădere latura lor practică,
exploratorie, în concordanță cu interesele și dorințele participanților. Faptul că activitățile
educației non-formale nu au caracter obligatoriu, sunt dezvoltate în vederea atingerii unor
obiective și obținerii unor rezultate prestabilite, și chiar dacă există și aici procesul evaluării,
el este flexibil, formativ, elimină stresul obţinerii notelor sau al rezolvării temelor obligatorii.
De cele mai multe ori activităţile non-formale permit elevilor munca în echipe,
colaborarea. Acest lucru duce la depăşirea barierelor existente în clasă. Scoate la iveală
capacitatea copiilor de a accepta şi de a colabora (de cele mai multe ori cu rezultate bune şi
foarte bune) cu colegii lor, diferenţele de orice tip fiind uitate. Stima de sine a elevilor
preveniţi din medii dezavantajate creşte. Ei îşi dovedesc în primul rând lor înşişi faptul că pot
să lucreze la fel de bine ca şi colegii lor, că pot obţine rezultate remarcabile impicându-se în
diferite tipuri de activităţi non-formale.
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METODE ȘI INSTRUMENTE FOLOSITE ÎN LUCRUL ONLINE CU ELEVII CU
CES
Prof. Lăutaru Elena Margareta
Școala Gimnazială Nr. 4, Râmnicu Vâlcea
La etapa actuală de dezvoltare a societății, tehnologiile informaționale sunt aplicate,
practic, în toate domeniile activității umane și învățămîntul nu face excepție de la această
constatare. Internetul, softurile educaționale, instruirea asistată de calculator, manualele
electronice sunt doar câteva dovezi în favoarea expansiunii TIC în educație. În ultimii ani,
sunt aplicate tot mai frecvent și în procesul de recuperare/educație a copiilor cu CES. Grație
caracteristicilor sale unice, calculatorul devine un instrument foarte eficace în procesul de
individualizare și ameliorare a situației copilului cu CES.
TIC oferă o multitudine de metode și tehnici speciale și inovatoare pentru instruirea
copiilor cu CES, care, de regulă, au interes scăzut pentru învățare, se adaptează cu greu
mediului școlar general, nu se pot concentra pentru o perioadă îndelungată de timp și nu
reușesc să execute sarcinile date de către învățători/profesori.
În condițiile în care calculatorul suscită interesul copiilor și dorința de a-l folosi,
acesta trebuie valorificat în calitate de resursă importantă în procesul de educație a copiilor cu
competențe cognitive reduse. Obiectivele de bază în procesul de utilizare a calculatorului în
predare-învățare țin de soluționarea a două probleme importante:
• Dezvoltarea motivației copiilor pentru activitățile de învățare.
• Dezvoltarea deprinderilor de lucru cu calculatorul, ceea ce, ulterior, poate facilita
inserția socioprofesională. Scopul principal în acest proces rămâne a fi asigurarea
incluziunii școlare a copiilor cu CES, pentru care este necesară respectarea condițiilor
relevante de depășire a barierelor de implementare a TIC în educația cerințelor
speciale.
La modul concret, aceste condiții pot fi întrunite prin:
• crearea infrastructurii adecvate pentru CES;
• integrarea TIC în curriculum și în procesul propriu-zis de predare;
• formarea specialiștilor capabili să aplice TIC în educarea copiilor cu CES.
Dezvoltarea infrastructurii TIC constituie baza procesului de implementare a
tehnologiilor moderne în educația copiilor cu CES – fără de instrumente, tehnici și tehnologii
adecvate, este imposibilă promovarea TIC. Este vorba aici atât despre tehnologii, în sensul
metodelor și formelor de lucru, cât și despre tehnici și echipamente corespunzătoare.
Rolul TIC în procesul de educație a copiilor cu CES poate fi abordat printr-o triplă
dimensiune:
• de compensare;
• de învățare (didactic);
• de comunicare.
Rolul compensatoriu al TIC se referă la utilizarea acestora ca asistență tehnică, care
permite copiilor cu CES să ia parte activă în procesul de interacțiune și comunicare (o
persoană cu dizabilități fizice poate folosi calculatorul pentru a scrie; un elev cu probleme de
auz va folosi calculatorul pentru a citi un mesaj transmis de un coleg etc.). Din acest punct de
vedere, TIC dezvoltă capacitatea elevilor de a controla mediul, de a avea acces la informații,
de a comunica cu mediul proxim și cel mai îndepărtat. Altfel spus, TIC pot
compensa/recupera sau substitui funcțiile naturale ale persoanei.
Utilizarea TIC ca instrument de învățare (didactic) a determinat o nouă dimensiune a
educației și a lansat schimbarea abordărilor. Aplicarea TIC în procesul educațional propriu-zis
271

Repere CES nr. 4

Martie 2021

conduce spre dezvoltarea unei mari varietăți de strategii de predare-învățare-evaluare pentru
elevii cu CES. TIC se pretează perfect tehnologiilor educaționale incluzive, deoarece creează
numeroase oportunități de individualizare a procesului educațional. TIC permit valorificarea
curriculumului general într-o formă în care să satisfacă necesitățile unice și diferenţele, dar și
să dezvolte abilităţile individului, prin abordarea unui ritm propriu de dezvoltare. TIC devin,
astfel, o resursă valoroasă pentru învățare și incluziune.
TIC pot intermedia comunicarea eficientă între elevii cu CES și diverși conlocutori:
cadre didactice, colegi, prieteni etc. În acest context, calculatorul devine o resursă care face
posibilă comunicarea în cazuri aproape imposibile în alte condiții pentru persoane cu tulburări
de limbaj, probleme de comunicare și alte deficiențe. În plus, TIC pot servi drept instrument
pentru organizarea învățămîntului la distanță pentru copii nedeplasabili temporar sau în alte
condiții. Pentru unii elevi cu CES, o soluție tehnologică poate fi singura cale de satisfacere a
necesităților sale educaționale și, mai mult, de comunicare cu mediul extern.
Cele mai cunoscute forme de lucru cu calculatorul în procesul educațional al copiilor cu CES
sunt: jocurile didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază de citit-scris și calcul;
• utilizarea resurselor;
• operațiile în diverse programe de calculator: Microsoft Word, Paint, Power Point,
Microsoft Excel;
• jocuri distractive pentru dezvoltarea unor abilități concrete.
Literatura de specialitate face referință la o multitudine de tehnologii, denumite
generic tehnologii asistive (TA) (de suport, de sprijin, de asistență), definite de UNESCO
drept „orice produs sau tehnologie bazată pe servicii, care permit persoanelor cu dizabilități
sau celor în etate să valorifice întregul lor potențial în viața de zi cu zi, în educație, muncă sau
în timpul liber” În același context se folosesc și noțiunile dispozitive de tehnologii asistive
(assistive technology device), servicii de tehnologii asistive (assistive technology service). În
funcție de dizabilitate și problemele cu care se confruntă elevii cu CES în procesul de
învățare, pot fi identificate diverse TA. Programele de calculator, adaptate diferitor categorii
de CES, devin TA, sunt ușor de utilizat și creează satisfacții în procesul de învățare. Aplicarea
TIC în procesul de predare-învățare nu înseamnă neapărat schimbarea metodelor de predare,
ci, mai degrabă, adaptarea metodelor pentru obținerea celor mai bune rezultate, prin
optimizarea și eficientizarea procesului educațional.
Aplicând TIC în procesul general de educație și, în particular, în educația copiilor cu
CES, esențial este faptul că noile tehnologii ajută cadrelor didactice să transforme învățarea
într-o activitate interesantă și atractivă, imprimând procesului ca atare mai multă eficiență.
Materialele în format electronic – software – au un potențial mare și această constatare este
demonstrată de practica educațională curentă. Software educațional reprezintă orice produs
software, în format diferit, care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecție, un curs,
fiind o alternativă (iar în unele cazuri – unica soluție) față de metodele didactice tradiționale.
În practică, există mai multe tipuri de softuri educaționale, ce pot fi utilizate în funcție de
scopul activității didactice sau extradidactice:
1. Softuri interactive de învățare – programe cu un înalt grad de individualizare a
parcursului educațional, în funcție de nivelul de pregătire a copilului, ce se bazează pe
strategii care permit feedbackul și controlul permanent.
2. Softuri de simulare – reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real prin
intermediul unui model de comportament similar.
3. Softuri de investigare – explorarea de către elevi a unui mediu din care aceștia pot
culege informațiile necesare rezolvării sarcinilor de învățare.
4. Softuri tematice – subiecte/teme din diferite arii curriculare/domenii, contribuind la
extinderea cunoștințelor în diverse domenii.
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5. Softuri de testare/evaluare – programe de verificare a cunoștințelor, prezentate într-o
gamă foarte largă de produse, în funcție de momentul testării, scopul, tipologia
interacțiunii.
6. Softuri educative – programe sub formă de jocuri didactice, prin care copiii sunt
implicați în situații de învățare.
Cursurile tradiționale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescenții și tinerii
adolescenți. Participarea frecventă la cursuri îi ajută să interacționeze cu alte persoane de
vârsta lor, să fie mai bine disciplinați, să urmeze un program regulat șsi să-și îmbunătățească
aptitudinea fizica și vigilența mentală. Învățarea în clasa îi ajută pe elevi și pe profesori să se
cunoască mai bine. Acest lucru permite profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine
punctele forte și punctele slabe, să acționeze ca mentori și să ghideze studenții în posibilitățile
lor de cariera.
De asemenea, învățarea în clasă este mai utila datorită unei interacțiuni continue între
studenți și profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene,
ceea ce rareori se poate întâmpla cu îndrumarea online.În cele din urmă, interacțiunile cu
profesorii contribuie la motivația elevilor de a obține note mai mari.
Instruirea online are multe avantaje, dar necesită un grad ridicat de motivare și autodisciplină. Deși unii oameni se bucură de acest tip de studiu fără probleme, formarea online
poate deveni impersonală și poate fi o limitare a interacțiunii sociale. Orice eroare tehnică
împiedică formarea online, care necesită un computer, o conexiune la internet și, în multe
cazuri, software actualizat.
În concluzie, consider că procesul de învățare online poate veni în completarea
învățământului traditional, ca măsură complementară, și nu individuală.
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A FI SAU A NU FI PROFESOR? NU E DOAR O ÎNTREBARE!
Prof. Lefter Claudia-Andreea
Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir” Iași
Într-o lume majoritar bio-tehnică, stabilim, cu impuls pedagogic, rolul școlii moderne
și ne expunem unor nișe în concepția valorilor:
- suntem moderni dacă rămânem profesori,
- reluăm ce ni s-a predat sau ne stabilim noile modalități de a percepe lumea din jurul nostru?
Suntem antrenați pentru a aprecia, șlefui și îndruma. Suntem bijutieri ai unor suflete
aflate haotic între două universuri: tehnică și umanitate. Ni se atribuie, inconștient, o valoare
pe care nici în facultate nu am fost îndrumați să o accentuăm: elevii au nevoie să știe în ce
curent social, politic, istoric, cultural-artistic se află. Noi, dascălii implicați în eliberarea
secolului al XXI-lea din cenușa tehnicii, suntem mai mult decât o categorie, suntem din noi
pentru ei și cu ei. Ne aliniem mișcării, ne adaptăm ei și nu uităm să promovăm ce e în noi.
De multe ori, pornim către sala de clasă sau, mai nou, către un ecran rece și firav,
pentru a ,,ține o oră on-line”, cu planuri de lecție în geantă, în gând și în portofolii stufoase,
dar...stupoare! rămânem surprinși că, la sfârșit, am reușit să inducem noțiuni fără a ține cont
de acele planuri, că am interceptat trări și vise, că am impulsionat o parte dintr-un puzzle
imens să nimerească la locul ei. Prin fișiere și raportări Word, trecem cu tenacitate și atenție,
căci avem suflet sau ,,trup sufletesc” (citând o scriitoare interbelică) ce iradiază spre alții, spre
elevii din fața noastră. Nu am folosit anterior acest substantiv comun (elevi) tocmai pentru că
sensul lui lexical s-a restilizat, s-a retribuit și revalorizat. Noi-ei nu mai există.
Astăzi, trebuie să acceptăm că relația didactică se bazează pe legea nouă: suntem un
noi. Profesorii sunt, zilnic, elevii propriei căutări, sunt elevii elevilor, învață unii pentru alții,
unii de la alții, se adaptează, se suprapun în gândire, se respind în noțiuni valorice, se atrag
prin rost și impuls. Suntem, deși e un cuvânt tăios, cameleonici sau vrem să ne numim
adaptabili, căci, profii rup din sufletul și materia spiritualăpe care o dețin pentru a le oferi
celor din fața lor: părinții, elevi, colegi, școală, totul.
Încercând din răsputeri să menținem bunul-simț al vieții, ne trunchiem pentru ei, cu ei
și pierdem din ceea ce am dobândit. Trebuie să recunoaștem că suntem diferiți de cei ce ne-au
fost dascăli, că am uitat să predăm așa cum au făcut-o ei, nu doar pentru că nu am fi vrut, ci
pentru că această lume nouă ne modelează, involuntar, tocmai pentru că, și noi, suntem parte
din sensul ei și din mișcarea acesteia. Ritmul social, politic, educațional, didactic, mai nou,
epidemiologic, ne învață să nuanțăm tot ceea ce am asimilat, să frângem avânturi de măreție,
să oferim lor, celor ce ne privesc, mai mult decât nouă, să ne zbatem să fie bine și bun drumul
pe care elevii noștri pășesc. Suntem temelii ale viitoarelor piramide, suntem fișiere dintr-un
imens folder, suntem părți ale puzzle-ului ce relaționează cu noi și ...prin noi.
Cu tot avântul deontologic, mișcarea nouă creeză, din noi, profesorii noi, iar noi ne
adaptăm cu tot sufletul, ca și cei din fața noastră să cunoască valoarea sufletului. Metafora din
urmă subliziază rolul celui care a ales să fie profesor într-o școală alcătuită din visători
adaptați pentru a fi alături de elevi, din ființe modelate, în plus, față de tot ceea ce au cunoscut
pe parcursul sutelor de cursuri, de noul sens al lumii cameleonice.
Sunt elevii noștri pregătiți să ne accepte puterea imensă de a le fi alături?
Cred și sper că atât timp cât vom fi profesori să avem puterea de a ne construi valoarea
din: noțiuni teoretice și, mai ales, din fiori ai lumii noi, așezate în sufletele noastre trupești.
Suntem, fără modestie, un tot: profesori noi, elevi cu așteptări, societate în continuă
schimbare. Rupem din noi spre a oferi altora, alternăm trăiri și valori, le oferim fără a cere
nimic în schimb, deoarece am ales să fim profesori.
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METODE ȘI TEHNICI DE PREDARE UTILIZATE ÎN PREDAREA ONLINE ÎN
CAZUL COPIILOR PREȘCOLARI CU CES
Leordean Mihaela
Grădinița Nr.1 Vișeu de sus, jud. Maramureș
Integrarea preşcolară este un proces de includere în grădiniţele de masă obişnuite, la
activităţile educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe educative
speciale.
Considerând grădiniţa ca principala instanţă de socializare a copilului (familia fiind
considerată prima instanţă de socializare), integrarea preşcolară reprezintă o particularizare a
procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are o importanţă
fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în viaţa comunitară prin formarea unor
conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui proces.
Cerinţele educative speciale desemnează acele nevoi speciale faţă de educaţie care
sunt suplimentare, dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei. Fără abordarea
adecvată acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi de egalizarea şanselor de acces,
participarea şi integrarea şcolară şi socială. În jurul nostru observăm în fiecare zi oameni
diferiţi. Aceste diferenţe nu se referă doar la înălţime, forma fizică, conturul feţei, culoarea
pielii, ci, mai ales la felul de manifestare al fiecăruia, la calitatea muncii sale. De asemenea,
aceste diferenţe sunt constatate şi la nivel intelectual, nivel de care depinde în cea mai mare
măsură reuşita sau nereuşita unei activităţi. Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi
de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o abordare personalizată.
Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe în creştere şi dezvoltare. Aceşti copii au
în acelaşi timp şi anumite necesităţi particulare, individualizate. Ei sunt diferiţi din punct de
vedere al temperamentului, motivaţiilor, capacităţii chiar dacă prezintă acelaşi tip de
deficienţe. Integrarea copiilor cu CES permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice,
perceperea şi înţelegerea corectă de către ceilalţi copii a problematicii şi potenţialului de
relaţionare şi participarea lor la serviciile oferite. Valoarea educaţiei incluzive, pentru orice
copil, constă în faptul că este împreună şi poate să colaboreze cu ceilalţi copii. Copiii cu
cerinţe speciale au nevoie de sprijin. De aceea, ei nu vor avea decât de câştigat dacă
activitatea de predare este orientată către nevoile lor speciale.
Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare şi pentru că
fiecare aduce cu sine în procesul complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un stil de
învăţare, un model social, o interacţiune specifică.
În perspectiva şcolii incluzive înţeleasă ca şcoală care se deschide flexibil tuturor
copiilor, dificultăţiile de învăţare sunt considerate probleme normale in activitatea didactică.
Rezolvarea lor este un prilej şi o provocare pentru profesori, elevi. Managerii şcolii și ceilalți
factori implicaţi. Fiecare act didactic este o presiune asupra copilului și trebuie completat cu
un sprijin corespunzător. Dar este destul de greu să asigurăm sprijin individual pentru aceşti
copii, de aceea am selectat câteva metode de lucru cu elevii cu nevoi speciale. Copiii pot fi
organizaţi pe grupe, pe nivele de abilitate. Profesorul poate trece de la un grup la altul, pentru
a oferi asistenţă adecvată necesităţilor celor din fiecare grup.
Nevoile de sprijin pot apărea ca urmare a oricarui factor care dă naștere unei bariere de
învățare, factor legat de tulburări sociale, emoționale, cognitive, lingvistice, fizice sau
senzoriale, de situația familială sau a asistenței medicale de care beneficiază. Cadrele
didactice trebuie să-și găsească locul în procesul de predare-învățare al fiecărui elev cu CES.
În practica instructiv-educativă am întâlnit numeroase cazuri de elevi deficienți care au fost
integrați în clase de elevi fără deficiențe și au avut evoluții spectaculoase la unele discipline.
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În cadrul activităților, au fost aplicate cu precădere metodele activ-participative care
stimulează interesul pentru cunoaștere, facilitează interacțiunea cu realitatea înconjurătoare.
Lucrul în perechi sau în grupe mici de elevi au facilitat comunicarea între ei, colaborarea sau
sprijinul reciproc în realizarea sarcinilor sau temelor avute. Au fost toleranți unii cu alții, au
luat decizii prin consultarea între ei, și-au exprimat opinii realizând o participare activă și
înțelegere a realității înconjurătoare.
Știu -Vreau să știu- Am învățat este o metodă des întâlnită mai ales în cadrul orelor
de Limba română. Se alege o temă/un subiect, se spune ce știu deja elevii despre tema
respectivă, apoi se formulează întrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului în timpul
lecției, iar la sfârșit se verifică ce au aflat nou după desfășurarea lecției.
Brainstormingul este o metodă aplicată individual sau în perechi în care elevii scriu
pe hârtie toate lucrurile despre un subiect dat. De exemplu am cerut elevilor să scrie ce le vine
în minte la auzul cuvântului copilărie în cadrul lecției de Limba și literatura română „La
scăldatˮ după Ion Creangă. Inclusiv elevii cu CES au reușit să scrie numeroase cuvinte.
Μetoda R.Α.I. „Răsрunde-Αrunсă- Interogheazăˮ este o metodă de fixare şi
sistematizare a сunoştinţelor, dar şi de verifiсare. Αre la bază stimularea şi dezvoltarea
сaрaсităţilor сoрiilor de a сomuniсa (рrin întrebări şi răsрunsuri) сeea сe au învăţat. Urmăreşte
realizarea feed-baсk-ului рrintr-un joс de arunсare a unei mingi uşoare.
Coрilul сare arunсă mingea trebuie să formuleze o întrebare din сunoştintele însuşite,
сoрilului сare o рrinde. Cel сare рrinde mingea răsрunde la întrebare, aрoi o arunсă mai
deрarte altui сoleg, рunând o nouă întrebare. Coрilul сare nu ştie răsрunsul iese din joс, la fel
сa şi сel сare este desсoрerit сă nu сunoaşte răsрunsul la рroрria întrebare.
Elevii sunt încântaţi de această metodă – joc de constatare reciprocă a rezultatelor
obţinute, modalitate care se constituie în acelaşi timp şi ca o strategie de învăţare ce îmbină
cooperarea cu competiţia. Este o metodă de a realiza un feed-back rapid, într-un mod plăcut,
energizant şi mai puţin stresant decât metodele clasice de evaluare. Se desfăşoară în scopuri
constatativ – ameliorative şi nu în vederea sancţionării prin notă sau calificativ.
Antrenaţi în acest joc cu mingea, chiar şi cei mai timizi elevi se simt încurajaţi,
comunică cu uşurinţă şi participă cu plăcere la o activitate care are în vedere atât învăţarea cât
şi evaluarea. Există şi un oarecare suspans care întreţine interesul pentru metoda R.A.I.
Tensiunea este dată de faptul că nu ştii la ce întrebări să te aştepţi din partea colegilor tăi şi
din faptul că nu ştii dacă mingea îţi va fi sau nu adresată. Această metodă este şi un exerciţiu
de promptitudine, atenţia participanţilor trebuind să rămână permanent trează şi distributivă.
Jocul, ca modalitate de relație între individ și lumea obiectelor, constituie formula
primară a acțiunii umane, o formă de organizare a cogniției, o formă de organizare a
cunoașterii.
Cântecul, jocurile muzicale, jocurile cu text și cântec, audițiile muzicale, modelajul,
desenul, pictura, sculptura sau alte activități din sfera terapiilor ocupaționale contribuie la
sporirea atenției, la dezvoltarea memoriei, gândirii, imaginației a tuturor proceselor psihice
implicate în învățarea de tip școlar.
Copiilor le plac aceste metode activ-participative și chiar dacă uneori copiii cu CES nu
le înțeleg pe deplin ei solicită să participe în număr cât mai mare la realizarea lecției.
Lista metodelor și tehnicilor este foarte vastă și poate fi folosită și îmbogățită în
funcție de imaginația și creativitaea dascălului și în funcție de nivelul clasei la care predă.
Progresul școlar se obține treptat prin muncă și efort uriaș depus atât de cadrul
didactic cât și de elev. Capacitatea de învățare a elevilor cu CES, ambianța și sprijinul familiei
și a societății în general, influențeză foarte mult obținerea unui progres școlar real.
Profesorul selectează apoi diverse practici pedagogice şi le asociază cu instruirea
şcolară, intervenţii comportamentale şi cu tehnici de adaptare a copilului la mediul şcolar şi al
clasei, astfel putând să vină în întâmpinarea nevoilor copilului. În cele din urmă, învăţătorul
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combină aceste practici într-un program educaţional individualizat pe care îl integrează cu
activităţile educaţionale ale celorlalţi elevi din clasă.
Trebuie luat în calcul modul în care profesorul poate combina şi integra acest program
cu activităţile şcolare a celorlalţi elevi din clasă. Sprijinul trebuie să vină de la personalul
didactic cu experienţă, de la psihologii şcolari, asistenţii sociali şi/sau de la personalul medical
specializat. Aceşti copii au nevoie de o structură şi de o rutină bine stabilită. Locul lor în
bancă trebuie păstrat neschimbat şi să fie lăsaţi, să înveţe după metodele prin care ei înţeleg
cel mai bine.
Este important să învăţăm să lucrăm cu aceşti copii, deoarece au multe talente ascunse,
mult potenţial şi multe de oferit.
BIBLIOGRAFIE
1. Alois, Gherguț, 2016, Educția incluzivă și pedagogia diversității, Editura Polirom.
2. Alios, Gherguț, 2001, Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale, Editura Polirom.
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DIZABILITĂȚI ȘI EDUCAȚIA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE
ÎN CONDIȚIILE ÎVĂȚĂRII ON-LINE
Prof. Letos Mariana
Școala Gimnaziala ,,Elena Rareș” Botoșani
Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării
de a suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi
de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea
organizațională. Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată
inedite, de a fi și a acționa.
Adulți și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare
socială și de continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a
timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în
urmă cu câteva luni. Toate aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare
socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în
fața unei provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent.
Astfel, la vremuri de excepție se cer măsuri de excepție, învățământul online
desfășurându-se cu dificultate atât pentru elevii înalt abilitați, cât și pentru cei cu probleme.
Într-o clasă, dacă elevii nu au fost special selecţionaţi, copiii au inteligenţa repartizată
aproximativ normal. Astfel, într-o clasă cu 30 de elevi este „normal” ca 15 elevi să aibă un
intelect normal mediu, 7-8 un intelect superior, 4-5 intelect normal slab, 2 intelect de limită şi
unul să fie retardat mintal. În realitate modul în care se repartizează inteligenţa în cadrul clasei
depinde foarte mult de zona în care se află şcoala.
Elevii cu intelect normal superior şi mediu au posibilitatea să obţină rezultate şcolare
bune sau foarte bune la toate disciplinele (excepţie fac discipline ca desenul, muzica, educaţia
fizică, deoarece la acestea au un rol important aptitudinile speciale). Eventualele eşecuri
şcolare se pot datora deficienţelor motivaţionale, influenţelor nefavorabile de mediu, unor
probleme de sănătate sau altor cauze nonintelectuale.
Elevii cu intelect normal slab au rezultate şcolare mediocre. Ei au posibilitatea de a
obţine rezultate profesionale bune în meserii concrete (care nu solicită în mod deosebit
gândirea abstractă): electrician, lăcătuş, vânzător, strungar, şofer, miner etc. La vârsta adultă
se pot adapta normal solicitărilor vieţii sociale, inclusiv familiale.
Pentru cadrele didactice probleme deosebite din punct de vedere al nivelului
intelectual ridică elevii cu intelect limită şi cei retardaţi mintal. Profesorii ar trebui să se ocupe
diferenţiat de aceşti elevi. Pentru aceasta ei trebuie să ştie prin ce se caracterizează aceşti elevi
din punct de vedere intelectual şi ce consecinţe va avea neluarea în considerare a acestor
particularități.
Intelectul de limită reprezintă o zonă cuprinsă între inteligenţa normală şi retardarea
mintală. Elevii cu intelect de limită reprezintă aproximativ 6-7% din populaţie; ei la testele de
inteligenţă obţin un QI cuprins între 70-79. La vârsta adultă au o vârstă mintală de 12-13 ani.
Copiii cu un asemenea nivel intelectual devin apţi de a-şi însuşi scris-cititul şi calculul
aritmetic în jurul vârstei cronologice de 8 ani. După ce şi-au însuşit cunoştinţele şcolare
fundamentale obţin rezultate şcolare mediocre până în clasa a V-a, a VI-a, după care
rezultatele şcolare devin tot mai slabe. La acest nivel unii dintre aceşti copii au tendinţa de a
abandona şcoala. După terminarea gimnaziului, ei pot frecventa Şcolile de arte şi meserii.
În cazul copiilor cu intelect de limită părinţii şi cadrele didactice au tendinţa să facă
două greşeli educative: prima, mai frecventă, este substimularea intelectuală a copilului.
Observând că rezultatele şcolare sunt slabe, părinţii şi cadrele didactice „îl abandonează”,
renunţă să îl stimuleze intelectual. Profesorii îl trec din clasă în clasă fără să îi pretindă să
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depună efort intelectual. În felul acesta dezvoltarea intelectuală se opreşte la un nivel care este
sub nivelul potenţialităţilor reale; a doua este reprezentată de formularea unor pretenţii
exagerate în raport cu capacităţile copilului.
Uneori aceste pretenţii se interiorizează şi copilul însuşi devine nemulţumit de sine. În
aceste cazuri, la unii copii apar sentimente de inferioritate, nesiguranţă, neîncredere în sine,
anxietate. Alţi copii încearcă să evadeze din situaţiile umilitoare pentru ei şi să evite pedepsele
prin fugă de la şcoală sau/şi de acasă, ajungând uneori la tulburări de comportament. Aceste
tulburări nu se datorează nivelului intelectual ci faptului că părinţii şi cadrele didactice nu au
înţeles problemele copilului. Aceşti copii nu ar trebui să fie nici neglijaţi, dar nici
suprasolicitaţi. Cu ei ar trebui să se lucreze diferenţiat, în funcţie de capacităţile şi
cunoştinţele lor.
Aproximativ 2-3% dintre oameni sunt retardaţi mintal. În retardarea mintală sunt
afectate în primul rând procesele psihice cognitive, dar aceste deficienţe se răsfrâng şi asupra
afectivităţii, motivaţiei, comportamentului. Manualele de psihiatrie descriu 4 grade ale
retardării mintale: retardarea mintală uşoară, moderată, severă, şi profundă. Cei din ultimele
trei categorii, din cauza nivelului intelectual foarte redus, care nu le permite să-şi însuşească
scrierea şi citirea, în general nu ajung în clasele de gimnaziu. Din acest motiv voi prezenta
doar caracteristicile psihice ale retardării mintale uşoare.
Persoanele cu retardare mintală uşoară (debilitate mintală sau oligofrenie gradul I) la
testele de inteligenţă obţin un QI cuprins între 50-69. La vârsta adultă au o vârstă mintală de
8-12 ani. Ei reprezintă aprox. 80% dintre retardaţii mintal. Limbajul lor se formează în
general cu întârziere; copiii încep să vorbească la vârsta de 3-4 ani. Elevii vorbesc destul de
corect gramatical, dar vocabularul rămâne limitat. Gândirea, şi la vârste mai mari, rămâne în
etapa operaţiilor concrete (după teoria lui Piaget):
- nu pot efectua raţionamente decât în prezenţa obiectelor sau a imaginilor mintale care se
referă la problema cu care se confruntă;
- nu înţeleg noţiunile abstracte, relaţiile mai complexe;
- gândirea lor este rigidă, nu este reversibilă; din această cauză ei învaţă greu să numere înapoi
de la 10 la 1; chiar dacă ştiu zilele săptămânii le este greu să răspundă la o întrebare de tipul:
„ce zi este înainte de joi”;
- ei deosebesc greu esenţialul de neesenţial; au dificultăţi când trebuie să facă comparaţii:
observă mai uşor deosebirile şi foarte greu asemănările;
- aplică greu (sau deloc) cele învăţate, într-o situaţie nouă (dacă au învăţat un mod de a
rezolva o problemă, utilizează aceeaşi metodă şi la alte probleme, la care nu se potriveşte).
Atenţia la unii este în limite normale, la alţii este deficitară. Memoria de asemenea, la
unii este normală, compensând într-o oarecare măsură deficienţele gândirii. Memorarea este
predominant mecanică.
Afectivitatea în multe cazuri este imatură, labilă. Unii retardaţi mintal au posibilităţi
reduse de autocontrol emoţional. La aceştia manifestările emoţionale deseori sunt exagerate în
raport cu cauza care le-a produs: frică nejustificată, crize de râs, crize de furie, reacţii agresive
produse de motive minore. Alţii sunt indiferenţi afectiv şi din cauza aceasta au o capacitate
redusă de a stabili relaţii interpersonale.
La copiii retardaţi mintal tulburările de comportament sunt mai frecvente decât la cei
cu intelect normal din cauza trebuinţei lor de satisfacţii imediate (nu pot aştepta să li se
satisfacă dorinţele) cât şi deoarece sunt influenţabili şi au o capacitate redusă de a prevedea
consecinţele acţiunilor lor.
Aceşti copii au greutăţi şcolare încă din clasa I. Ei devin capabili să-şi însuşească
scris-cititul şi calculul aritmetic între 8 şi 11 ani, în funcţie de gravitatea retardării. În clasele
mai mari nu reuşesc să-şi însuşească cunoştinţele şcolare cu un caracter mai abstract.
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Atitudinile educative necorespunzătoare din familie sau şcoală (sub- sau
suprastimularea) pot avea aceleaşi efecte ca şi în cazul copiilor cu intelect de limită.
Aproximativ 20 % din populaţia şcolară este formată din copii cu cerinţe educative speciale.
Ei prezintă deficienţe mintale, senzoriale, tulburări de comportament, tulburări psihotice etc.
şi se confruntă cu dificultăţi de învăţare pe perioade mai scurte sau mai lungi de timp.
În ceea ce priveşte educarea acestor copii, în cadrul orelor on line necesita atentie
speciala si implicarea parintilor intr-un procent destul de mare.
Şcoala trebuie să asigure şanse egale tuturor elevilor. Unii înţeleg prin şanse egale
crearea unor condiţii identice: programe comune, manuale de un singur tip etc. Dar sistemul
şcolar care asigură aceleaşi condiţii de instruire pentru toţi elevii reprezintă o inegalitate
deoarece ei nu profită în acelaşi fel de aceste condiţii. A asigura şanse egale elevilor înseamnă
a asigura posibilităţi maxime de dezvoltare fiecăruia, în funcţie de aptitudinile, interesele sale.
Pentru ca activitatea instructiv-educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, aceasta
trebuie să se realizeze diferenţiat. Educaţia diferenţiată in cadrul învățământului on-line
vizează adaptarea activităţii de instruire la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de
înţelegere şi ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte.
În concluzie, pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte
trebuie să aibă un caracter integrat (să nu rupă copilul de familie şi societate şi să nu-l izoleze
în instituţii), iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată
particularităţilor elevilor.
Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează
comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest
caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza
imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea
autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual.
Pentru ca educaţia să fie eficientă, în cadrul învățământului online cadrele didactice
trebuie să aibă o atitudine pozitivă faţă de copiii cu cerinţe educative speciale şi trebuie să
cunoască bine problemele particulare ale elevilor deficienţi din clasă. De asemenea, cadrele
didactice trebuie să fie sprijinite de medici, psihologi, logopezi şi alţi specialişti din domeniul
psihopedagogiei speciale.
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. educ. Liciu Nicoleta
CSEI nr. 2, Comănești, Bacău
Ne găsim la începutul semestrului al II-lea, an școlar 2020-2021 și asta în condițiile în
care de 3-4 luni elevii au învățat de acasă. Toți actorii importanți implicați în procesul
educațional s-au confruntat cu situații atipice la care au fost nevoiți să se adapteze și să
găsească soluții pe măsură ce au apărut o serie de probleme și dificultăți ca urmare a noului
mod de desfășurare a procesului de învățare. Care au fost lucrurile care au funcționat, care au
fost provocările, ce soluții s-au găsit la acestea, sau ce soluții au fost propuse pentru viitor
sunt doar unele din lucrurile despre care am discutat în ultimele luni cu unii dintre elevi, cu
părinții acestora și cu unele cadre didactice.
Ce a funcționat?
Program zilnic. Chiar dacă pentru elevi a fost uneori mai greu să respecte un program
învățând de acasă și fiind expuși la toate atracțiile casei (TV, telefon, tabletă, jucării, pat,
fotolii etc.), într-un bilanț final se pare că organizarea și planificarea programului zilnic a dat
rezultate bune. În măsura în care părinții au monitorizat desfășurarea activităților și
respectarea programului stabilit, în familie au descoperit că le rămâne timp de activități extrașcolare și s-au putut bucura de timpul petrecut împreună.
Planificarea pentru ziua următoare. Atunci când cadrele didactice (educatoare,
învățătoare, profesori) au anunțat care este programul pentru ziua următoare, când se va intra
pe platformele online unde s-au desfășurat orele de curs, cât vor dura orele, ordinea acestora
etc., toate acestea au făcut mai ușor pentru părinți și elevi să-și organizeze și planifice
programul zilei următoare, observația fiind că ziua are sens.
Termen limită pentru predarea lucrărilor, temelor etc. Când elevii și părinții au fost
informați de către cadrele didactice care este ora până la care se acceptă să fie trimise temele
pe e-mail, poze pe Whatsapp etc., le-a fost mai ușor să găsească motivația de a se apuca de
acestea și de a le termina la timp. Cu cât temele au fost mai scurte și termenele de livrare au
fost de pe o zi pe alta, cu atât le-a fost mai ușor elevilor să se mobilizeze pentru realizarea lor.
Temele complexe și termenele lungi au condus adesea la amânări și lucrul pe fugă, de multe
ori fără respectarea termenului de livrare.
Personalizarea convorbirilor. Acest aspect a fost menționat de către elevi și părinți.
Pentru moment a fost mai degrabă excepția, cert este că atunci când profesorii i-au contactat
direct pe elevi, sau pe părinții acestora, și au transmis mesaje adaptate la nevoile copilului, s-a
putut constata și creșterea gradului de implicare a celui din urmă în activitățile școlare.
Folosirea indiciilor vizuale în planificare și bifarea activităților finalizate (cartonașe de
lucru, liste cu sarcinile de lucru). Rol: predictibilitate și control în argumentare (am stabilit de
comun acord aceste lucruri)
Tehnica Pomodoro: 25 min activitate și 5 min pauză.
Relatia profesori-părinți.
Întrucât părinții au fost nevoiți să se implice mult mai mult în activitățile școlare ale
copiilor lor, a fost nevoie de o mai bună comunicare între părinți și cadrele didactice.
Grupuri de Whatsapp, FB. Pe aceste platforme au fost trimise temele, fișele de lucru, linkurile către platformele online de desfășurare a orelor de curs, link-uri utile etc.
E-mail. Folosit îndeosebi pentru temele lucrate de acasă, dar și pentru mesaje personalizate.
Implicarea părinților resursă în procesul educațional. Din nou o categorie din zona
excepțiilor, însă sunt cadre didactice care au solicitat sprijinul părinților despre care aveau
informații că sunt pricepuți în diverse domenii practice. Venim doar cu câteva exemple:
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părinți talentați în artele plastice și care au desfășurat activități online cu colegii copiilor lor,
părinți care cântă la un instrument și au desfășurat ore online de studiu la unul, sau mai multe
instrumente muzicale, părinți sportivi care au intrat online împreună cu copiii lor și au ajutat
la motivarea și implicarea tuturor colegilor la orele de mișcare fizică desfășurate online etc.
Relațiile dintre elevi.
„Pauze online”. Acestea au apărut ca o nevoie firească a copiilor. Și în condiții
obișnuite de școală copiii vor spune că la școală cel mai mult le plac pauzele, astfel că de ce ar
fi deosebit acest lucru în școala online, în condiții de distanțare socială. Nevoile copiilor de a
socializa s-au manifestat în toate aceste 3 luni și numai părinții știu cât de creativi au devenit
pentru a le răspunde acestor nevoi. Din păcate nu toți elevii au avut parte de astfel de pauze,
însă cei care le-au avut au descris cu plăcere interacțiunile dintre ei.
Diverse activități care pot fi făcute online în grupul de elevi. În această perioadă au fost
organizate zile de naștere online, petreceri în pijamale online, teme online cu câte un părinte
mai bun la o materie.
Organizarea spațiului.
Cameră luminoasă și liniștită. Din păcate multe familii din România locuiesc în
condiții care nu permit ca fiecare copil să aibă propriul spațiu pentru studiu și atunci este
nevoie să găsească soluții care să permită învățatul de acasă.
Birou cât mai liber, fără elemente care să distragă atenția. Acest aspect a fost adus în discuție
cu părinții elevilor din clasele mici, sau cu părinții elevilor diagnosticați cu ADHD, sau care
se confruntă cu o tulburare de învățare.
Un spațiu în cadrul căruia să nu intre alte persoane pe durata orelor online. Din fericire
mulți copii au reacționat cu umor când pe Zoom, Google Meet etc., au apărut și alți membri ai
familiilor lor, și multe din aceste situații au devenit anecdotice. Au existat însă și situații când
copiilor li s-a făcut rușine de incidentul apărut și poate că este mai bine să evităm astfel de
incidente pe viitor.
Organizarea materialului.
Lecții simplificate, mai scurte și cu mai multe exemple. Aceasta ar fi sinteza, pe scurt,
a discuțiilor purtate cu mai mulți elevi. Uneori au avut impresia că nu pot urmări profesorul
când acesta predă online, sau că lecțiile trimise pe e-mail, sau alte aplicații, sunt greu de
înțeles fără explicațiile profesorilor.
Materiale video cu explicații și exerciții pe care elevii să le poată revizualiza la nevoie.
Mai mulți elevi au resimțit absența explicațiilor venite din partea profesorilor, precum și a
posibilității de a-i cere acestuia să repete atunci când nu au înțeles. Soluția a venit atât din
partea unor elevi, cât și a unor profesori care s-au descurcat mai bine cu tehnica și au făcut
unele demonstrații video pe care le-au încărcat pe grupurile online.
Liste de întrebări posibile la care elevii pot veni cu completări. Oferirea de
recompense pentru elevii implicați și care vin cu sugestii bune și/sau inedite de întrebări.
Acest exemplu vine din clasele primare și a dat roade în această perioadă.
Flexibilizarea standardelor.
Evaluări frecvente și identificarea paternurilor (randamentul elevilor) funcție de
materia școlară, interese anterioare, zile ale săptămânii, secvență zilnică – dimineață, prânz,
seară. Funcție de aspectele identificate pot fi setate și așteptările pentru fiecare elev în parte.
Obținerea implicării din partea elevilor și identificarea de activități care să-i ajute să-și
folosească zilnic gândirea. Am primit mai multe descrieri de la diverși elevi care au fost
plăcut impresionați de unii profesori care au desfăurat ore mai puțin formale și s-au folosit de
evenimentele de zi cu zi pentru a-și susține lecțiile și temele de gândire. Astfel, caracterizarea
unor personaje a devenit mai interesantă când au fost folosite personaje reale cu trăsături
similare ale celui analizat pentru școală.
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Grup țintă specific: copiii cu cerințe educaționale speciale (CES).
Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o
singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea
doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat. Împărțirea acestuia
îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea
materialului educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților
în această situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum
copilul lor devine mai receptiv și înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate pe
canalul senzorial preferat.
Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copii colaborează mai
bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest punct
de vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să adapteze mai ușor
nivelul explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ȘI COPIII CU CES
Prof. înv. preșcolar Lincă Sofia
GPP „Castelul Fermecat”, Argeș, Pitești
Integrarea educativă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi special
aflate în dificultate psiho-motorie, cu dizabilităţi senzoriale, intelectuale, de limbaj, psihocomportamentale, printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, social şi pedagogică.
Principiul de bază al acestei tendinţe este acela de a adapta şcoala şi educaţia la diversitatea
tipurilor şi a posibilităţilor de învăţare, la interesele şi abilităţile de care aceştia dispun.
Această nouă orientare în realitatea educaţională presupune adoptarea unor reforme atât la
nivel social cât şi la nivelul sistemului de învăţământ. În sens mai larg, integrarea educativă
presupune schimbarea mentalităţilor cu privire la rolul social al şcolii, schimbarea
mentalităţilor în plan individual, al cadrelor didactice, al părinţilor, etc.
Reformele cele mai accentuate sunt cele la nivelul modului de desfăşurare a activităţii
didactice. ,,Statutul persoanelor cu dificultăţi de învăţare sau al celor cu dizabilităţi decurge
din atitudinea societăţii faţă de deficienţă şi deficienţi, deoarece ea este cea care construieşte o
anumită imagine socială a omului şi care este investită cu valoare deplină în societate.” (C.
Enăchescu, p.188)
Problematica integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă aduce în discuţie
conceptul de egalitate a şanselor. Prin egalitatea şanselor se înţelege acel proces prin care
diversele sisteme ale societăţii şi mediului sunt puse la dispoziţia tuturor, în particular a
persoanelor cu handicap.
Existenţa copiilor cu CES a pus în faţa învăţământului problem dintre cele mai
diverse, de la forme de organizare a activităţii, metodologia didactică, strategiile de evaluare,
strategiile de predare/învăţare, modalităţi de diferenţiere a activităţii şi/sau a conţinuturilor
învăţării, etc. până la complexa problemă a segregării sau/şi integrării acestor copii în
învăţământul de masă.
Până nu demult, în unele ţări printre care şi România, a separate persoanele care nu se
ridicau la nivelul standardelor prestabilite, dificultatea de învăţare fiind considerată consecinţa
unei boli care poate fi tratată numai într-un loc specializat. Copiii cu deficienţe uşoare care
frecventau şcoli obişnuite nu beneficiau de o asistenţă psihopedagogică adecvată. S-au creat
astfel şcoli şi instituţii speciale. Tot mai mult se face azi simţită nevoia ca şcolile obişnuite să
se implice prin lărgirea obiectivelor lor, astfel încât să poată cuprinde o mai mare diversitate
de elevi şi să permit înglobarea, în sistemul general, a cât mai multor copii cu cerinţe
educaţionale specifice.
• Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toți copiii, indiferent de condiţiile
fizice, intelectuale, lingvistice sau de altă natură;
• Învăţământul trebuie adaptat la cerinţele copilului şi nu copilul să se adapteze la
cerinţele prefabricate;
• Participarea la procesul de învăţământ în cadrul şcolilor obişnuite, deschise pentru toţi
membrii societăţii;
• Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale
elevului prin: programe de învăţământ adecvate, organizare eficientă, strategii
didactice concrete, folosirea optimă a resurselor, parteneriate cu celelalte instituţii ale
comunităţii;
• Copilul deficient trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are nevoie
pentru obţinerea de performanţe proprii după posibilităţile lui.
Şcoala este un mediu important de socializare. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea
favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile
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instructiv-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care
susţine efortul copilului în munca de învăţare, situaţie în care copilul sau tânărul poate fi
considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţă totală
între solicitările formulate de şcoală și posibilităţile copilului de a le rezolva; existența unor
randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la
posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.
Asistentul social joacă din nou, un rol important, prin alegerea instituţiei de
învăţământ, putând astfel modela evoluţia ulterioară a copilului.
BIBLIOGRAFIE
https://cjraetl.ro/educatia-incluziva-si-copiii-cu-ces-proiect-105934/
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METODE ȘI TEHNICI DE INTEGRARE A COPIILOR
CU CERINȚE SPECIALE
Lodroman Codruța
GPP Lumea Copiilor, Blaj, jud. Alba
Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă
cerinţelor tuturor elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi
aptitudinal peste medie, dar şi celor care manifestă deficienţe de învăţare. Ambele categorii
pot fi considerate cu cerinţe educative speciale şi necesită un program individualizat de
învăţare.
În calitate de profesor, am fost pusă în situaţia de a avea la clasă elevi cu cerinţe
educative speciale şi, în astfel de situaţii, am încercat să găsesc cele mai bune metode de
predare-învăţare pentru a-i determina pe toţi participanţii la actul educaţional să se implice
conştient în activităţile derulate. Am ţinut cont de faptul că elevii integraţi au nevoie de
sprijinul nostru, al cadrelor didactice şi de sprijinul colegilor de clasă. Ei nu trebuie
marginalizaţi în niciun fel, nu trebuie „uitaţi” în clasă pornind de la ideea că nu vor putea
ajunge niciodată ca şi ceilalţi elevi.
Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea
integrării acestora în mediul şcolar. Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului
într-o persoană capabilă să-şi creeze propriile procese şi strategii de raţionament, utile pentru
rezolvarea problemelor reale şi apropiate. Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei
reprezintă una dintre soluţiile propuse de către factorii abilitaţi. O calitate esenţială a
curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad mare de flexibilitate, astfel încât să
permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de
învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor
instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă
diferenţiat.
Toţi elevii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o
diferenţiere educaţională pentru că: au abilităţi diferite, au interese diferite, au experienţe
anterioare de învăţare diferite, provin din medii sociale diferite, au diferite comportamente
afective(timiditate,emotivitate) au potenţial individual de învăţare, învaţă în ritmuri diferite,
au stiluri de învăţare diferite. Adaptarea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la clasă
pentru predarea, învăţarea, evaluarea diferenţiată se poate realiza prin:
 adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, cât şi aspectul
calitativ, planurile şi programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului
prin extindere, selectarea obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere
şcolară;
 adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al
sarcinii, metodele de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode active-participative,
jocul didactic), materialul didactic(intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin
suplimentar prin cadre didactice de sprijin);
 adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social;
 adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi
individuale ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale,
kinestezice).
Cadrul didactic trebuie să pună un accent pe abordarea pozitivă a comportamentului
copiilor, ameliorarea practicilor educaţionale, cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării
sau etichetării copiilor, evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării
copiilor, exprimarea încrederii în posibilităţile fiecărui copil de a reuşi. În activităţile didactice
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destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive (povestirea, expunerea,
explicaţia,descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se folosească un limbaj
adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, precisă,
concisă, ideile să fie sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale intuitive, să se
antreneze elevii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de
către aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest lucru.
Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizarea) pot fi aplicate cu succes atât în
ceea ce priveşte conţinutul unor discipline, cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la
elevii cu deficienţe mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situaţii de viaţă
simulate, trezesc motivaţia şi implică participarea activă, emoţională a elevilor, constituind şi
un mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur.
Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale
unui fenomen sau proces. Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă
cu o largă aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a
cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor.
În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu
maximă eficienţă învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit
evaluarea frecventă a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume
personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi
ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, învaţă unii de la alţii, realizează că au nevoie
unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului. Integrarea copiilor cu CES se
poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi extracurriculare.
Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de
activităţi în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea
problemelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. Rolul terapeutic
al activităţilor extracurriculare constă înfaptul că prin ele se poate realiza mai uşor
socializarea copiilor cu CES.
În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi
abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara
cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială.
Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiilor şi drumeţiilor, permit dezvoltarea
relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea interesului
de cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu, formarea şi dezvoltarea unor
sentimente de preţuire a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic
adecvat. Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.)
dezvoltă la elevii cu CES, spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii, îi
mobilizează la cooperare.
Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să
desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor
ca şi ceilalţi.
BIBLIOGRAFIE
Gherguţ, A. (2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi
incluzive în educaţie, Editura Polirom, Iaşi
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. Lupu Irina
Colegiul Național Carol I Craiova, jud. Dolj
Prof. Lupu Răzvan
Liceul Tehnologic Special Pelendava, Craiova, jud. Dolj
Pandemia COVID a prins sistemul de stat complet nepregătit. Într-o primă fază s-au
oprit cursurile și apoi să li se ceară profesorilor să le țină online. Din acest moment s-a
instaurat haosul: fiecare profesor a făcut cât și cum a putut. Fără protocoale și soluții la nivel
național, unii profesori s-au străduit să țină orele online, alții au trimis fișe pentru lucru.
Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre cei peste 91%
dintre elevii lumii care au fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, întreruperea
obiceiurilor educaționale și obligația de a trece la medii de învățare la distanță presupun
provocări suplimentare, într-o situație deja dificilă, arată Cecilia Mezzanotte, consultant în
cadrul Directoratului pentru Educație al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OECD), într-un material publicat pe platforma online a acestei instituții. Ea
prezintă atât riscurile pe care le înfruntă elevii cu cerințe educaționale speciale, cât și diverse
soluții aplicate în unele dintre țările OECD.
Ascunși în spatele unui ecran, reduși la dimensiunea unui pătrat pe monitor,
participanții la o lecție online nu pot percepe limbajul corporal, inflexiunile vocilor, sau
zâmbetul de apreciere al unui coleg. Toate aceste mici elemente sunt de fapt esențiale în
comunicare, în dezvoltarea unui relații deschise, bazate pe încredere. Există articole care
demonstrează că lipsa acestor elemente nonverbale din comunicare mărește sentimentul de
oboseală, așa numitul zoomfatigue. Atenția copiilor/elevilor e mai greu de păstrat căci sunt
distrași de alte elemente și de faptul că este mult mai greu să intervină atunci când nu înțeleg
ceva. Prelegerile și explicațiile clasice care se întind mai mult de 10 minute in mediul online
obosesc elevii. Dacă în discuțiile față în față, un profesor poate “preda” o jumătate de oră fără
să piardă interesul și atenția elevilor, lucrurile stau diferit în online iar elevii se simt
deconectați.
Folosirea abuzivă, așa acum este evident că impune emitentul Ordinului în situația
dată, a tehnologiei se răsfrânge negativ asupra procesului de învățământ, conducând la o
scădere a abilităților cognitive și a nivelului școlar. Aceste afirmații sunt susținute de studiile
realizate în ultimele două decenii, din care am adus câteva exemple:
• lectura pe suportul digital este cu 20% – 30% mai lentă decât pe suport de hârtie și cu
50% mai lentă dacă este vorba de lectură online;
• lectura efectuată pe monitor consumă mai multe resurse mentale decât cea pe hârtie și
totodată face mai dificil procesul de reamintire ulterioară a textului. Lucrul pe
computer conduce la un nivel mai înalt de oboseală și la o senzație crescută de stres
aferentă respectivei sarcini. Citirea de narațiuni lineare și texte descriptiv-explicative
pe un ecran de computer conduce la o înțelegere mai slabă a textelor lecturate decât
citirea acelorași texte de pe hârtie.
• citirea de pe ecran reduce capacitatea memoriei de lucru, dar și memoria de lungă
durată, deoarece procesarea informației de pe suport digital nu se face pe hipocampus,
zona din creier care răspunde de procesul de memorare, ci în striatum.
• atât multitasking-ul cât și hipertextualitatea pe care le oferă tableta afectează puternic
atenția, memorizarea, învățarea și performanța școlară.
Dificultățile tehnice și materiale ridicate de necesitatea de a urma „școala online” nu
sunt nici ele de neglijat, iar despre unele s-a vorbit suficient în ultima perioadă: mulți dintre
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copii nu au acces la internet; în multe familii sunt mai mulți copii și prin urmare ar trebui
dispozitive pentru fiecare ca să își poată desfășura activitatea; discriminarea este accentuată
față de copiii vulnerabili, din medii defavorizate sau cu cerințe educaționale speciale.
Dar mai presus de toate, dreptul la educație incluzivă, de calitate și relevantă al tuturor
copiilor cu deficiențe auditive și vizuale încadrați în școlile de masă este grav afectat de
„educația online”. Barierele de mediu (fizice), a căror îndepărtare la fel ca și a barierelor de
atitudine a fost și este un scop esențial al educației incluzive pentru copiii cu dizabilități, nu
doar că nu mai sunt îndepărtate acum, ci revin amplificate și se adaugă la intensitatea afectării
funcționale și la limitările de activitate ale copilului, astfel că este îngreunat suplimentar
accesul la educație, cu impact asupra învățării.
Îi este în mod evident dificil copilului cu dizabilități auditive sau vizuale, în general să
interacționeze cu procesul educațional prin intermediul unui dispozitiv tehnic cu limitări clare
chiar și pentru copilul tipic, în ce privește acuratețea sunetului, spațialitatea, câmpul vizual,
calitatea conexiunii la internet.
Copiii cu nevoi educaţionale speciale constituie unul dintre grupurile ţintă pentru
prioritatea strategică Asigurarea accesului tuturor la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii
educaţiei.
Unele țări, precum Finlanda, au acționat în sprijinul elevilor cu CES încă din primele
momente ale închiderii școlilor, pregătind instruirea la domiciliu pentru acești copii.Elevii cu
CES riscă o dublă penalizare în timpul închiderii școlilor – din punct de vedere al accesului la
educație, dar și cel al incluziunii.Ei se bazează, adesea, mai mult decât ceilalți copii pe diverse
tehnologii pentru educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția lor către educația online.
Dar nevoile lor specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente folosite în
prezent:
□ copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească
predarea pe canale video;
□ copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise
prin platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil;
□ elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine
greutăți când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată,
care nu le captează suficient atenția;
□ pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele
virtuale, pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare;
□ copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să
parcurgă singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele săi sprijine în învățare;
□ copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice
situația actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiilor cu anxietate de ce trebuie
să-și schimbe programul și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea
pandemiei.
Această din urmă problemă nu se limitează doar la cei care sufereau de anxietate, ci
oricui care ar putea fi astfel afectat de situația produsă de pandemie. În lume, diverse
proceduri au fost luate local sau național, în diverse țări, pentru asistarea elevilor cu CES. De
exemplu, temele pentru copiii cu deficiențe de vedere pot fi transcrise în Braille, în lipsa unui
aparat cu funcții de accesibilitate pentru astfel de utilizatori; pentru elevii cu deficiențe de auz
pot fi aplicate servicii de live captioning la distanță pentru cursurile video; sistemele de
învățământ din țări precum Italia, Franța sau Irlanda, dar și diverse ONG-uri agregă liste de
aplicații și instrumente pentru sprijinirea elevilor cu cerințe educaționale speciale – vezi un
exemplu pentru elevii cu deficiențe de vedere; în SUA, un grup de profesori a lansat un
hotline pentru a-i ajuta la teme pe elevii cu deficiențe de vedere și auditive; în cele mai multe
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țări există asistenți sau profesori pregătiți pentru a-i ajuta pe elevii cu CES care oferă online
sprijin individual și cu materiale personalizate.
Cu toate acestea, după actuala criză va fi nevoie de intervenții mai bine structurate și
coordonate în sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale, intervenții care să implice
deopotrivă școlile, profesorii, consilierii, familiile copiilor vulnerabili, care au cel mai mult de
suferit.

290

Repere CES nr. 4

Martie 2021

TERAPIA PRIN JOC
Prof. înv. primar Maier Ana-Maria
Școala Gimnazială „ Ax. Sever” Aiud, jud. Alba
Jocul este o modalitate de relaţie între EU (subiect) şi lumea obiectelor şi a relațiilor
fiind rezultatul coexistenţei subiect-lume, fiind generat de interstimularea afectivă, constituie
o formă de organizare a cogniţiei, precum şi a cunoaşterii.Jocul promovează învăţarea şi
ajunge să fie o formă de relaţie obiectuală cu motivaţia lucidă.
Pentru copii orice activitate este joc.Tocmai prin joc el ghiceşte şi anticipează conduitele
superioare. La copil jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii. .Jocul este
singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică poate să respire şi în consecinţă poate să
acţioneze.”
A ne întreba ,,De ce se joacă copilul?’’, înseamnă a ne întreba ‘’De ce este copil?’’
Copilăria serveşte pentru joc şi pentru imitare. Sufletul şi inteligenţa devin mai mari prin
joc.Jocul trebuie privit ca o activitate care formează, modelează inteligenţa, dar pe de altă
parte permite să se surprindă numeroase din caracteristicile ei. Un copil care nu vrea să se
joace este un copil a cărui personalitate nu se afirmă, care se mulţumeşte să fie mic şi slab, o
fiinţă fără viitor.Dorinţa copilului de manifestare şi de independenţă sunt satisfăcute de jocuri.
Prin joc copilul învaţă să cunoască lumea reală.
J. Piaget consideră jocul un ,,schimb simptotetic cu obiectul, persoana sau situaţia,
chiar din primele luni de existenţă, acţiunea ludică fiind considerată ca o acţiune primară”.
Triada ludică piagetianăprezintă următoarele caracteristici ale jocului:
➢ este structurata pe scara evolutivă a inteligenţei;
➢ fiecare tip de joc este o etapă de dezvoltare;
➢ predomină asimilarea, care se realizează prin scheme diferite.
Z.P. Dienes ne prezintă trei categorii de jocuri ca formă de învăţare, după cum urmează:
1. Forma de joc – învăţare explorator – manipulativ:
- explorarea prin manipularea de obiecte determină relaţia obiectuală, începând de la
formele incipiente, până la cele consacrate de cunoaştere;
- organizarea stimulilor înregistrează următoarele faze:
a) recepţia- recunoaşterea dimensiunilor stimulatorii ale obiectelor;
b) diferenţierea obiectelor după unele însuşiri;
c) identificarea după criterii de identitate a obiectelor şi a acţiunilor de manipulare a
acestora.
2. Jocul reprezentativ, este structurat în trei etape:
a) apare imediat ce obiectele de joc ale copiilor ţin locul a ceea ce nu sunt; determinând o
realitate concretă;
b) se formează la copil un spaţiu mintal- ce poate conţine şi imagini reprezentate după
tipul de organizaţional;
c) se impune existenţa unui mecanism de comutare la realitatea mintală, având drept
rezultat învățarea.
La deficientul mintal, în mecanismul învăţării, se impune necesitatea unui sistem
de antrenament specific pentru formarea şi dezvoltarea simbolurilor.
3. Forma de joc- învăţare cu reguli, este structurată în două categorii de reguli:
a) primele forme ale categoriei ,,reguli”, sunt constituite de legile de:
• asemănare;
• deosebire;
• asimilare;
• succesiune;
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• situare în spaţiu.
b) a doua categorie de reguli, implică modul de utilizare, de structurare a realităţii, care
constituie integrarea valorii conferită social acţiunilor comportamentale.
În contextul structural al persoanei, acţiunea ludică apare ca o funcţie triplă de reglare, după
cum urmează:
• de echilibrare: homeostazie-cognitiv-afectivă;
• de optimizare;
• de dezvoltare-progres.
J. Piaget consideră că imitaţia amânată, desenul, limbajul şi jocul are în comun funcţia
semiotică.
La nivelul acestor funcţii apar o serie de tulburări, ce confirmă atât intelectul, cât şi
personalitatea deficientului mintal.Jocul este şi o acţiune de comunicare intra şi
extrasistemică, constituind astfel- spirala pe care se dezvoltă personalitatea umană.
Funcţia semiotică, despre care am amintit mai sus, implică forma de relaţie obiectuală
şi de comunicare, astfel încât jocul, devine o ,,forţă predictivă” în structura dezvoltării
psihologice a copilului. Chateau preciza că: ,,prin intermediul jocului copilul dobândeşte mai
întâi acea autonomie, acea personalitate şi chiar acele scheme practice pe care le va manifesta
activitatea lui de adult”. Pe ,,schemele” exercitate în joc se bazează atât structurile, cât şi
funcţiile personalităţii. După prezentarea succintă a funcţiilor jocului (care sunt însăşi
funcţiile de reglare ale sistemului psihic) se impune precizarea ,,functionalităţii” acţiunii
ludice în contextul dezvoltării multidimensionale ale personalităţii copilului.
Aşadar, ne interesează, în mod special, gradul de ,,organizare” al personalităţii pe care
jocul îl determină începând cu organizarea Eu-lui Acţional şi terminând cu organizarea
categoriilor logice și cu structurile personalității.
Joc cu materiale din natură

Dezvoltăm imaginația și creativitatea

Ed. pt. sănătate
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Jocuri muzicale

Jocuri în aer liber

BIBLIOGRAFIE
1. Manual de educaţie pentru drepturile omului cu tinerii”, Ed. Institutului Intercultural
Timisoara, 2004
2. http://www.nonformalii.ro/metode
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EDUCAȚIA SPECIALĂ ÎN CONTEXTUL ACTUAL
DE ÎNVĂȚARE
Înv. Matasă Ramona-Iuliana
Școala Gimnazială „Grigore Ungureanu” Ceahlău, jud. Neamț
Menținerea interesului elevilor cu CES în învățarea online-exemple de bune
practici
Perioada pandemiei a găsit întreaga lume nepregătită pentru marea provocare, aceea de
a face față izolării, fricilor apărute în urma informațiilor propagate în mass-media din surse
mai mult sau mai puțin credibile, a pierderii unor oameni dragi. Instinctul de conservare și-a
pus amprenta în faza incipientă a apariției acestui inamic universal, astfel încât educația a fost
forțată să facă un pas în spate. Unde să se așeze? Tot sperând că lucrurile se vor rezolva de la
sine, s-a stabilit posibilitatea desfășurării orelor în variantă online, până când omenirea va
reuși să răspundă, într-un fel sau altul, acestei provocări.
Învățământul online a fost, fie că ne place să recunoaștem sau nu, un subiect quasi
inexistent. Se știe foarte bine că a fost adus în discuții de multe ori, dar a rămas până acum un
fel de proiect pierdut într-un sertar. Ne-am adaptat rapid la situație și lucrurile au evoluat
favorabil, datorită măiestriei cadrului didactic. Totuși s-a uitat un elev minunat, cel cu CES.
Cum să lucreze online, când comunicarea face to face este vitală? Unde îi este locul în timp
de pandemie? Cum poți face să nu izolezi de două ori un copil? Acestea sunt întrebări care
mi-au ocupat gândurile zile întregi.
Răspunsul a venit de la persoana din spatele copilului cu CES, mama. Un suport în
dublu exemplar, acela de părinte dedicat, dar și de „profesor de sprijin”, venit ca un dar
nesperat. „Voi lucra întocmai celor spuse!” Aceste cuvinte obligă, dar sunt purtătoare de
speranță. Am ales să ținem zilnic legătura prin telefon, cu mesaje detaliate ale activităților. Ca
un suport fizic, am trimis constant acasă materiale, pe care le-am adaptat nevoilor copilului și
pe care le-am pregătit și înmânat cu respectarea tuturor normelor de siguranță, pentru
prevenirea răspândirii infectării cu SARS-COV 2. Un beneficiu ce a constat în asigurarea de
tablete performante din partea conducerii locale pentru fiecare copil din școală a condus și
spre posibilitatea de a ne vedea, de a implica și în online elevul special, ca o completare a ceea
ce făcea zilnic, alături de mamă. Să ne vedem, să ne salutăm, să nu ne uităm unii pe alții.
Se putea proceda mai bine, se cereau alte măsuri? Cu siguranță. Aveam emoții la
întoarcerea în bănci. Știam cât de grea a fost pornirea și încercam să îmi mențin optimismul la
o cotă normală. Asta până când am intrat în prima activitate propusă. Elevul nostru dădea
dovadă de o siguranță care m-a emoționat. Nu știu ce am așteptat, la ce am sperat, dar ce
vedeam depășea cu mult gândurile mele.
Materialele pe care am lucrat de la bun început îmi aparțin într-o proporție de 90 la
sută. Toate se pliază pe nevoile acestui copil bun și frumos, pentru care trebuie pregătită o
lume, capabilă să îl vadă cât de minunat este. Nu voi reduce contribuția mea dintr-o falsă
modestie, dar dacă aș fi întrebată cui aș vrea să mulțumesc, aș spune: „Mamei!”. Nimic nu ar
fi fost de folos, dacă mama nu ar fi stat ore întregi alături de puiul ei, înregistrând fiecare
succes sau eșec, cu aceeași strângere de inimă, neobosită și deschisă oricărui dialog.
Online sau fizic, toate sunt cu putință, dacă pe primul loc este elevul și tot ce ține de
dezvoltarea sa. Ce am evitat să spun până la sfârșit a fost faptul că vorbim despre un copil
diagnosticat cu autism infantil.
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FACTORI ÎN CREȘTEREA MOTIVAȚIEI PENTRU ÎNVĂȚARE
LA ELEVII CU CES
Prof. înv. primar Mateiu Aurica
Școala Gimnazială Nr.1 Dragu, jud. Sălaj
O primă exigență în creșterea motivației pentru învățare la elevi este de aceea de a-i
cunoaște elevului toate laturile interne și externe, toți factorii care contribuie la dezvoltarea
globale a lui. O altă exigență este cunoașterea motivelor reale care îl provoacă pe elev să
participe activ la actul educațional. Cunoaşterea motivelor reale ale învăţării elevilor oferă
posibilitatea cadrului didactic să intervină în mod adecvat şi oportun pentru asigurarea
succesului școlar al fiecărui elev.
Totodată, ea permite profesorului să monitorizeze procesul de formare a diferitelor
categorii de motive eficiente în activitatea de învăţare. „În cazul în care unui elev nu i se poate
capta atenţia şi interesul cu procedee obişnuite de motivare extrinsecă, profesorul trebuie să
detecteze şi să evalueze exact structura şi funcţionalitatea sistemului motivaţional, emoţiilor şi
sentimentelor cognitive ale elevului respectiv, conjugându-le cu sarcinile didactice.
Motivaţia pentru învăţare a elevilor trebuie stimulată, orientată, întreţinută, iar cadrul
didactic, alături de părinţi, are un rol de prim rang în aceasta. Astfel, este esenţial ca cadrele
didactice să fie convinse că este nevoie de intervenţia lor pedagogică şi că deficitul de
motivaţie poate să fie influenţat pozitiv în spaţiul şcolar.
Metodele didactice au implicații majore în comportamentul elevilor, dar mai ales în
capacitatea de implicare activă a acestora în demersul educativ. Un aspect important în setul
de principii este gradul de pregătire al profesorului, capacitățile și abilitățile lui didactice. El
trebuie să fie un model pentru elevii săi.
În broșura coordonată de Monica Cuciureanu, descoperim o serie de principii prin care
contribuie la creșterea motivației pentru învățare (Monica Cuciureanu, 2015, p.39):
- Gândeşte în termeni de modelare a dezvoltării motivaţionale a elevului, nu doar de
corespondenţă cu sistemele motivaţionale actuale.
- Fă în aşa fel încât şi persoana ta, şi clasa ta să fie atractive pentru elevi. Uzează de
strategii de socializare.Transformă clasa într-o comunitate de învăţare, în care membrii ei se
angajează în activităţi de cooperare.
- Evidenţiază scopurile de învăţare şi scopurile raportate la criterii, dar nu bazate pe
comparaţia între elevi (sau pe scopuri de evitare a performanţei). Arată-le elevilor că te
preocupă așteptările, succesul lor şi că eşti disponibil să-i ajuţi să aibă succes.
- Predă lucrări valoroase, cu scopul de a înţelege, „aprecia” şi aplica cele învăţate.
Considerăm ca principali factori în creșterea motivației pentru învățare cei menționați
Maria Nicorici, care ne prezintă următorii factori specifici: „de sistema de instruire și
instituția de învățământ unde se desfășoară activitatea; de organizarea procesului educațional;
de particularitățile celui educat (vârstă, sex, dezvoltarea intelectuală, capacitățile,
autoaprecierea, interacțiunea cu alți colegi); de atitudinea subiectivă a profesorului față de
elev, de activitatea în general; și nu în ultimul rând, de specificul disciplinei de studiu” (Maria
Nicorici, 2009, p. 8).
Dinamica motivaţiei este determinată de o serie de factori (Darawsha A., 2009, p. 8):
• statutul relaţiilor elevilor din clasă: fiecare elev judecă nevoile din perspectivele
experienţei individuale.
• atitudinea profesorului poate fi un factor decisiv de succes ori eşec; el va privi
motivarea prinparticiparea individuală ca pe o metodă de fundamentare a rolului fiecărui elev;
• claritatea cu care sunt diagnosticate problemele va contribui la motivarea elevilor în
însuşirea limbajului străin;
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• modul în care este aplicată tactica de motivare a elevilor: o practică impusă va fi
întâmpinată cu mai multă rezistenţă decât cea în care există o consultare / consiliereprealabilă;
• stilul de management educaţional: un profesor autoritar va avea o forţă de convingere
mult mai apatică şi lipsa dorinţei de cooperare a elevilor va spori dispariţia motivaţiei.
Pentru creșterea motivației pentru învățare la elevii cu CES este necesar să concepem
și să punem în practică o serie de strategii și metode. Aplicarea acestor strategii în spațiul
școlar conduce la dezvoltarea unor valențe educaționale și formative, la succese și reușite
școlare, chiar și la performanțe. Motivația pentru elevi este impulsul cognitive care duce la
captarea atenției și a interesului pentru nou.
Astfel, o primă strategie în motivarea elevilor pentru a participa activ la procesul de
învățare este organizarea optimă a condițiilor externe. Condiţiile externe se referă la
ansamblul elementelor care alcătuiesc situaţia de învăţare, respectiv: cerinţele şi exigenţele
şcolare, structura şi gradul de dificultate ale materiei, metodele, procedeele, strategiile
didactice folosite, competenţa cadrului didactic, relaţiile profesor-elevi, caracteristicile clasei
de elevi.
• Cunoașterea elevului și relația dintre elev și profesor
Relația dintre profesor și elev este o abordare absolut necesară în procesul de motivare
a elevului. Cadrul didactic are responsabilitatea de a cunoaște elevul, de a-i descoperi
capacitățile, talentele și aptitudinile, de a-i descoperi stilul de învățare, precum și întreaga
persoană. Exercitarea acestei responsabilități de cunoaştere a elevilor conduce la descoperirea
competențelor și aptitudinilor, astfel ajutându-i să se cunoască chiar pe ei, realizându-se
dezvoltarea încrederii în sine și „startul” pentru reuşita activităţii educaţionale. Dezvoltarea
materialelor de învăţare adecvate nevoilor individuale şi potenţialului constituie baza formării
abilităţilor utile în timpul şcolii, dar mai ales după aceea.
Mihai Golu consideră că următoarele principii sunt direcţii de acţiune funcţionale
pentru profesorii care investighează cunoaşterea elevilor (Otilia Ştefania Păcurari, 2009,
p.11):
• „Abordarea unitară a personalităţii elevului (sistemul psihic uman);
• Anticiparea dezvoltării personalităţii elevului (resursele de învăţare);
• Autodeterminarea personalităţii elevului (relaţii sociale, şcolare, profesionale,
personale)”.
Cunoaşterea motivelor ce-l impulsionează pe elev în desfăşurarea actului învăţării este
importantă pentru învăţător, deoarece acestea îi indică exact calea ce trebuie s-o urmeze în
vederea finalizării cu succes a educaţiei.
• Mediul de învățare și caracteristicile clasei de elevi
Un alt element esențial care conduce la creșterea unei motivații pentru învățare este
mediul de învățare. Așadar, pe baza unor caracteristici ale clasei identificate de către profesor,
respectându-le capacitățile și nevoile fiecărui elev, profesorul construiește un mediu de
învățare specific clasei lui.
Spațiul educativ este locul în care elevii își petrec cea mai mare parte a zilei, astfel
acest mediu trebuie se fie unul captivant, atrăgător și îmbietor spre explorarea noului. El
trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor și trebuințelor copiilor.
Este important să implicăm copiii la construirea și organizarea spațiului de învățare.
Prin aceasta le putem cunoaște aspirațiile, capacitățile și aptitudinile oraganizatorico-estetice.
Așadar, profesorul este responsabil de asigurarea unui mediu de învățare motivant, în
care elevii să se dezvolte și să învețe în conformitate cu nevoile, interesele și abilitățile sale.
Un mediu bine organizat promovează învățarea activă și interactivă, având o abordare
multidisciplinară, selectând materiale din toate ariile curriculare și domeniile de activitate. Un
mediu în care amprenta elevilor și a profesorilor este una originală și creativă duce la o
învățare motivantă și eficientă.
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• Personalitatea profesorului
Profesia de cadru didactic implică o serie de responsabilităţi, roluri, deziderate,
calităţi, competenţe, care o fac să se distingă de multe alte profesii al căror „ obiect” al muncii
este omul.
Profesorul se implică în activitatea didactică cu întreaga personalitate: motivaţii,
aptitudini, nivel de competenţă, experienţă personală. Arta de a preda nu se reduce la
transmiterea cunoştinţelor, ci presupune şi o anumită atitudine faţă de elevi, ca expresie a
concepţiei pedagogice asumate şi a propriilor trăsături de personalitate. În cadrul activităţilor
didactice se creează multiple raporturi interpersonale între participanţi, antrenaţi cu toţii întrun proces constant de influenţare reciprocă. Reuşita unui profesor depinde de multe ori de
natura relaţiilor pe care le stabileşte cu elevii săi în cadrul acestei interacţiuni, aspect deosebit
de important, deoarece multe dificultăţi de învăţare şi educare se datorează unor relaţii
deficitare.
Talentul pedagogic asociat cu ansamblul capacităţilor care determină competenţa
profesională şi ansamblul calităţilor personale conferă acea măiestrie pedagogică care
defineşte profesia de educator sau cadru didactic. Toate acestea duc la un învățământ de
calitate, în care predomină eficiența și reușita câștigată printr-o motivație activă în învățare,
muncă și perseverență.
• Relația părinți - școală
Formarea motivaţiei este un proces foarte complex şi de lungă durată. Rădăcinile ei se
dezvoltă în ambianţa familială. Atitudinile părinţilor sunt inoculate treptat şi copiilor.
Prilejurile de satisfacţie, ca şi eşecurile îşi lasă amprenta asupra mentalităţii şi sentimentelor
tinerei generaţii, acelaşi mecanism intervenind şi în timpul activităţilor şcolare.
Influența familiei este covârșitoare asupra interesului elevului pentru învățătură, în
special la elevii cu cerințe educative speciale. Această influență îl stimulează pe elev și îl
menține ăn dorința de a-și îmbunătăți rezultatele școlare, astfel să atingă un nivel acceptat de
părinți.
Pentru a construi motivația copilului pentru școală este important să existe o cât mai
bună colaborare între părinți, școală și membrii comunității.
Atunci când părinţii se implică în educaţia propriilor copii, aceştia fac faţă mai bine
cerinţelor şcolare. Indicatorii de succes şcolar al copiilor ce se îmbunătăţesc prin implicarea
părinţilor sunt: frecvenţa regulată la şcoală, abilităţi sociale mai bune, adaptare mai bună la
mediul şcolar, un sentiment mai accentuat al competenţei personale şi eficienţei în învăţare,
implicare mai mare în activităţile şcolare şi încredere crescută în importanţa educaţiei.
Școala prin cadrele didactice, trebuie să-i acorde o importanță majoră motivației.
Trebuie să fim preocupați de cum atragem pe copil la școală? Care sunt modalitățile prin care
vom îmbunătăți motivația elevilor pentru învățare? Esențialul schimbării educaționale este
focalizat pe trebuințele elevului, pe dezvoltarea unor competențe necesare în activarea lui în
societate. În procesul de dezvoltare a competențelor stă gradul de motivare a elevilor în
atingerea unor scopuri educaționale comune și individuale. Creșterea calității actului
educațional este realizat prin motivarea elevilor de a participa activ la procesul de învățare,
astfel cadrul didactic trebuie să identifice toate modalitățile de atragere a elevilor către școală
și către acțiunile școlii.
BIBLIOGRAFIE
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PROMOVAREA PRIETENIEI ÎN RÂNDUL ELEVILOR
prof. Mateș Ionela Cristina
Liceul Tehnologic ”Sava Brancovici” Ineu, jud. Arad
Pentru a exista copii fericiți este nevoie de mame, de familii care să știe
următoarele, ce greșeli să se ferească de a le face: manifestarea deficitară a iubirii față de
copil, amenințările și aplicarea pedepselor corporale, neconcordanța dintre cerințele morale
ale părinților și viața lor imorală, hiperprotecția, neliniștea, panica irațională, dezaprobarea
emoțională a anumitor sentimente, dorințe sau aspecte ce țin de caracterul copilului,
dezaprobarea fizicului copilului - ”seamănă cu fostul!”, lipsa de interes și de înțelegere a
unicității și dezvoltării personalității copilului, cerințe exagerate față de copii, alternarea
mâniei, pedepselor crunte cu ”mângâieri”, tolerarea oricăror mofturi și capricii ale
copilului, neconcordanța dintre vorbele și acțiunile părinților, certurile dintre părinți,
favorizarea unui copil în detrimentul celuilalt, despotismul, indiferența, iraționalitate,
pretenții sau cerințe bizare.
Noi, profesorii, putem fi doar empatici, să înțelegem prin ce trec unii copii, însă
climatul din familie contează 90% din formarea ulterioară a copilului, deoarece dezvoltarea
psihică se realizează în copilărie, iar neglijarea educației corecte a copilului va cauza boli
psihice. (”Mama ortodoxă”, pagina 218)
Diferențele între elevi pot fi diminuate de profesori prin explicarea faptului că toți
suntem oameni, avem două mâini, două picioare, două urechi, o gură, doi ochi, și că
performanțele școlare contează doar în măsura în care fiecare crede că acestea îl vor ajuta
în viitorul lui, dacă reflectă ceea ce își doresc să realizeze în viitor, iar că notele sunt doar
pentru a fi evaluate cunoștințele, competențele și abilitățile fiecăruia într-un anume timp.
George W. Burns relatează în cartea sa ”101 povești vindecătoare pentru copii și
adolescenți. Folosirea metaforelor în terapie” o lecție de citit pentru toți profesorii. Voi reda
această poveste despre crearea și menținerea prieteniilor: ”Leul, regele animalelor, moțăia
sub un copac umbros de pe un deal care domina întreg regatul său. S-a întâmplat ca un
șoarece, care alerga pe acolo după mâncare, să se împiedice de una din labele leului. Regele
animalelor s-a trezit.
•
Ce faci aici, de-mi deranjezi siesta? a urlat el.
Șoricelul a chițăit de frică și a spus:
- Îmi pare rău, Maiestate. Nu mă uitam pe unde merg. Nu voiam să vă deranjez. Vă rog, nu
mă mâncați.
•
Ai noroc, a zis leul. Tocmai am avut o masă copioasă și mă simt îndestulat - dar de
ce nu te-aș face una cu pământul pentru că mi-ai deranjat somnul?
•
Vă rog, a pledat șoricelul, dați-mi drumul. Dacă faceți un lucru bun pentru mine,
poate într-o zi și eu voi face un lucru bun pentru Măria Voastră.
Leul răgea de râs la gândul că amărâtul de șoricel ar putea vreodată să-l ajute pe regele
animalelor, dar, pentru că nu-i era foame și șoricelul îl făcuse să râdă, i-a dat drumul.
Câteva săptămâni mai târziu leul era la vânătoare când și el s-a împiedicat - chiar de
capcana unui vânător. De undeva a căzut o plasă, făcându-l prizonier. S-a luptat să se
elibereze, dar cu cât încerca mai mult, cu atât se încurca mai tare. Răgea de durere și de
frică. Din întâmplare, șoricelul a auzit țipetele leului și a alergat să îl salveze. Șoricelul a
ros nodurile plasei cu dinții lui ascuțiți, tăind o gaură destul de mare cât leul să poată scăpa.
•
Ai avut dreptate, a spus leul, mulțumindu-i șoricelului, bunăvoința poate avea
beneficiile ei. Crezi că e posibil ca un leu și un șoricel să fie prieteni?
Și se spune că leul și șoricelul au rămas prieteni până în ziua de azi.”
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Altă povestioară cu referire la ”Cei patru prieteni credincioși”, v-o recomand, din cartea lui
George W. Burns care are următoarea dedicație: ”Această carte e dedicată copiilor, copiilor
de toate vârstele, de toate religiile, din toate colțurile lumii…”
Platforme pe internet sunt numeroase, doar că nu este bine ca elevul cu CES să stea
prea mult în loc și cu fața în ecranul telefonului sau a laptopului.

Platforme
e-learning
și
site-uri
utile
pentru
prdarea
incluzivă:
http://www.c4c.ro/servicii/platforma-e-learning/
are
10
lecții
digitale,
https://civiclabs.ro/ro/solutions/acces
www.cereunmanual.ro
,
https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/latest/practices/what-can-teachers-do-forsen.htm
https://proform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-resurse-educationale-pentrusustinerea-educatiei-incluzive-de-calitate
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU C.E.S.
Prof. înv. primar Mărginean Diana-Simona
Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, jud. Alba
„Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei
şcolare, având drept scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane,
pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei
comunităţi”. ( UNICEF , 1995 )
Un învăţământ modern la clasele primare, întemeiat pe cunoaşterea particularităţilor
individuale ale copiilor şi pe o amplă colaborare cu familia, deschide largi perspective fiecărui
elev în ciclurile următoare. Pasiunea pentru munca didactică, preocuparea permanentă pentru
perfecţionarea profesională, ca şi răspunderea morală pentru destinul social al fiecărui elev
sunt forţe interne care călăuzesc şi asigură succesul fiecărui cadru didactic, chiar şi atunci
când întâlneşte un material uman mai greu de modelat.
Această generaţie de elevi, am început-o în urmă cu patru ani, ei fiind acum în clasa a
III-a. Fiind o clasă formată din 30 de elevi, odată cu venirea pandemiei, aveam de efectuat o
muncă inedită, dificilă, legată de formarea primelor deprinderi de muncă intelectuală în
condiții online, unor copii răspândiţi pe un larg evantai psiho-socio-cultural.
Încă din primele zile de şcoală online, am început munca cu dorinţa de a o desfăşura la
un înalt nivel metodic, astfel ca fiecare elev să asimileze cel puţin esenţialul din lecţie şi să fac
tot ce-mi stă în putinţă pentru a-l ajuta să progreseze şi pe linia adaptării sale la condiţiile de
şcoală online. Eram conştientă că orice rămânere în urmă a unor elevi în primii ani de şcoală
este foarte greu de recuperat, cu atât mai mult cu cât, în aceste cazuri părinţii nu-şi dau seama
că fiii lor nu lucrează în ritm cu clasa.
Desigur, învăţătorul trebuie să fie primul care să sesizeze rămânerile în urmă şi să
introducă modificări în ansamblul metodelor, procedeelor şi formelor de activitate, astfel încât
să asigure progresul şcolar al fiecărui elev.
Eram conştientă și că educaţia incluzivă nu înseamnă acordarea calificativelor de
trecere pentru elevii cu cerințe educative speciale, ci ridicarea limitei inferioare a clasei prin
sporirea randamentului activităţii de învăţare a acestor elevi pe baza individualizării
procesului de învăţământ prin întocmirea unui curriculum adaptat cu aplicarea metodelor de
învăţare potrivit cazurilor particulare întâlnite în clasă.
A constituit un mic avantaj faptul că îmi cunoșteam elevii deja de 2 ani și jumătate
(clasa pregătitoare, clasa I și semestrul I din clasa a II-a), timp în care am predat față în față.
Astfel, mi-am stabilit un plan de lucru cu fiecare în parte şi care m-a ajutat foarte mult în
păstrarea, de data aceasta, a nivelului intelectual al întregii clase.
Principala formă de activitate a învăţătorului cu elevii o constituie lecţia, care, cu toate
modificările ce tind să i se aducă, rămâne mai departe unul din mijloacele importante de
formare şi informare a elevilor. La clasele primare, lecţia bine pregătită sub raportul dozării şi
organizării materialului, metodelor şi procedeelor didactice şi realizată cu larga participare a
elevilor, poate îndeplini cu succes cerinţele învăţământului modern şi asigură combaterea
excluziunii sociale printr-un real progres al şcolarilor la învăţătură. În acest caz, multiplele
cursuri pe care le-am urmat în acest scop, au contribuit la regândirea metodelor și tehnicilor
pe care urma să le folosesc la clasă în noile condiții.
Cea mai mare provocare a constituit, însă, faptul că eleva mea cu CES nu putea
participa la activitățile online, motivând că nu dispune de un dispozitiv. Colega mea care este
profesor de sprijin a descoperit, însă, că dispozitivul exista, doar că intenția era să eludeze
învățarea.
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În timpul în care aceasta nu a putut fi prezentă online, datorită lipsei dispozitivului,
m-am deplasat regulat la ea acasă (deși locuia într-o zonă defavorizată social), pentru a-i oferi
fișe de lucru, pe care să le completeze, am oferit mamei lecții audio la telefon, iar aceasta
trebuia să i le explice apoi. Astfel am procedat timp de 2 luni, timp în care eram ajutată și de
profesorul de sprijin.
În următorul interval, profesorul de sprijin a descoperit că dispozitivul exista, doar că
nu aveau acces suficient la internet, astfel încât, împreună cu profesorul de sprijin am
continuat să lucrăm atât online, cât și să-i transmitem fișe de lucru, reușind în final să-și
însușească minimumul de cunoștințe din programa școlară adaptată.
Intrând în clasa a III-a, în această toamnă, am reușit să lucrez față în față cu această
elevă și am continuat să lucrăm, respectând programa școlară adaptată, bineînțeles că
profesorul de sprijin a contat foarte mult și aici.
Începând cu luna octombrie, când din nou s-a trecut la învățământul online, din
aceleași motive de pandemie, am reușit să lucrez și cu această elevă, dar doar când mama sa
era prezentă.
Acum când am trecut din nou la învățarea față în față, caut să profit cât mai mult de
timp și să o implic în mod direct la toate activitățile.
Folosirea judicioasă a metodelor şi procedeelor didactice pe fondul unei activităţi
continue şi diversificate în funcţie de etapele desfăşurării procesului de învăţământ şi de
situaţiile particulare ale elevilor se va concretiza în realizarea unui colectiv unitar de elevi cu
un nivel ridicat de însuşire a cunoştinţelor.
Experienţa activităţii de la catedră demonstrează convingător că principala cale pentru
combaterea excluziunii sociale este felul cum îşi concepe şi realizează educatorul munca
didactică, indiferent de condițiile pe care le are. Concepţia modernă despre procesul de
învăţământ, atitudinea umanistă faţă de elevi şi înţelegerea dezvoltării lor plurivalente ca o
cerinţă majoră a societăţii, sunt jaloane sigure în activitatea complexă de ridicare continuă a
calităţii dobândirii cunoştinţelor de către elevi, a incluziunii sociale.
BIBLIOGRAFIE
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ÎNVĂȚAREA ON-LINE ȘI CELE MAI CUNOSCUTE DIZABILITĂȚI
Prof. Merticaru Artemizia
Școala Gimnaziala ,,Elena Rareș” Botoșani
Cerinţe educative speciale înseamnă nevoi educaţionale suplimentare, complementare
obiectivelor generale ale educaţiei şi adaptate particularităţilor individuale sau
caracteristicilor uneia sau altei deficienţe sau dificultăţi de învăţare. De asemenea, CES
implică o asistenţă complexă, incluzând aspectele medicale, sociale şi educaţionale
Profesorul este cel care organizează situaţiile de învăţare în care implică toţi elevii şi
el poate valoriza potenţialul fiecăruia, într-o manieră pozitivă şi flexibilă. Învăţarea şcolară
este un proces continuu care se desăvârşeşte în urma interacţiunilor din clasă şi pune în
valoare acumulările fiecărui elev. Pentru dezvoltarea personalităţii elevului şi construirea
competenţelor lui psihosociale, procesul de învăţare este mai important ca produsul. Elevul nu
poate fi considerat o problemă, dacă nu de adaptează ritmurilor propuse de învăţare şcolară.
,,Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai
multe mijloace specifice, dintre care cel mai des: • aplicații simple/ precum Whatsapp,
Facebook messenger etc.: 91% - medie de 3,66 pe scala 1-4; • apeluri telefonice/ SMS/ canal
de comunicare cu fiecare elev: 83% – medie de 3,34; Pe locurile următoare se situează: •
utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații
și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale,
Digitaliada, LearningApps etc.: medie de 2,82; • platformele specializate de elearning –
Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc.: 2,6; • aplicațiile pentru comunicare
sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams,
Skype: 2,48.
În cazul elevilor cu CES, profesorii apreciază monitorizarea învățării în mediul online
ca fiind dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea
urmăririi notițelor elevilor, dificila administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie să
se apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online. Lipsa posibilităților de sprijin
personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare este semnalată de cadrele didactice de
la toate ciclurile de învățământ, constituind o problemă semnificativ mai mare pentru
profesorii din învățământul primar. “
Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin
suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin
consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în
contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și
fiecare elev îi solicită atenția. Platformele educaționale online, platformele de streaming, în
general, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea,
comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de
parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face
comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în
spațiul virtual.
Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii
tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un
discurs corect, consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a
paralimbajului completează paradigma dificilă a comunicării în mediul online în cazul în care
comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii pe care o bună comunicare
nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum pierdute prin
întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni.
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Ca profesori suntem interesaţi nu atât de definiţii, cât de a recunoaşte cu uşurinţă când
copiii au dizabilităţi de învăţare. După SUSAN WINEBRENNER (1996), tipurile de
dizabilităţi de învăţare întâlnite cel mai adesea în şcoală sunt următoarele:
Dizabilităţi perceptiv vizuale
Acestea se referă la faptul că elevii văd literele şi cifrele în poziţii diferite
faţă de cele în care sunt scrise. Pot confunda dreapta cu stânga, şi au dificultăţi în a distinge
obiectele de mediul înconjurător. Scapă cuvinte la citit şi fac confuzii. Pot avea dificultăţi în
coordonarea ochi-mână, ceea ce le creează probleme la activităţile fizice. Pot citi invers sau
incorect şi pot face confuzii de tipul s cu z, c cu g, b cu d sau f cu v (dislexia). Tot aici se
încadrează şi hiperlexia, când copiii pot citii, chiar foarte devreme, dar nuînţeleg sensul celor
citite. De obicei, aceşti copii au şi probleme de conversaţie şi în dezvoltarea socială.
Hiperlexia se asociază deseori cu autismul.
Dizabilităţi perceptiv auditive.
Elevii au dificultăţi în distingerea sunetelor şi chiar aud altceva decât s-aspus. De
aceea, există dificultăţi în a urma ordinele primite. Ei dau impresia ca nu sunt atenţi şi nu se
pot concentra pe sunetele auzite. Şi nici nu le pot discrimina din fondul sonor. De aceea,
răspund mai greu într-o discuţie, căci durează până înţeleg ceea ce se spune. Când sunt
chemaţi, par de multe ori pierduţi căci le e greu să distingă dacă este zgomot.
Dizabilităţi în învăţarea limbajului.
Elevii au dificultăţi în a comunica propriile gânduri sau nu pot vorbi, dar înţeleg. Unii
pot avea dificultăţi în înţelegerea celorlalţi. Problemele intervin când există dificultăţi în a
plasa informaţia şi a o folosi adecvatprin limbaj rostit.
Dizabilităţi perceptiv motorii
Pentru că au probleme de coordonare, elevii pot părea stângaci sau dezorientaţi în
spaţiu. Pot face cu greutate operaţii simple, cum ar fi tăierea sau colorarea unei suprafeţe.
Hiperactivitatea
Elevii au dificultăţi în controlul activităţilor motorii şi par în mişcare continuă. Încep
mai multe lucruri dar nu termină nimic. Sau continuă ceva ce le aduce succes, deşi trebuie să
facă altceva.
Impulsivitatea
Elevii par să acţioneze fără să gândească. Se lasă în voia unor activităţi care le atrag
atenţia, indiferent care le este sarcina de lucru.
Distractibilitatea
Elevii nu pot discerne între ceea ce este şi ceea ce nu este important.Sunt dezorganizaţi pentru
că nu pot face ordine şi atenţia lor este atrasăde alţi stimuli.
Abstractizarea
Elevii au dificultăţi în a trece de la concret la abstract. Par să aibă probleme cu
memoria de scurtă şi de lungă durată şi că uită uşor ceea ce învaţă.
Copiii supradotaţi
În general şi elevii supradotaţi au probleme de învăţare, pentru că reacţionează altfel
decât ne aşteptăm de la elevii obişnuiţi.
În urma studiilor efectuate asupra copiilor cu dizabilităţi de învăţare şi înfuncţie de
caracteristicile evidenţiate în abilităţile şi deprinderile subiectului, McKinney (1984)
identifica patru sub-tipuri de dizabilităţi de învăţare:
Sub-tipul 1 (33%) se referă în principal la deprinderi verbale şi
deprinderi în independenta şi orientarea sarcinii de învăţare,
Sub-tipul 2 (10%) se referă la slăbiciuni în informarea generală şi în
sarcini de orientare,
Sub-tipul 3 (47%) au în vedere deprinderi scăzute în conceptualizare,
Sub-tipul 4 (10%) specifică problemele, deficitele în deprinderile de
303

Repere CES nr. 4

Martie 2021

secvenţializare temporală şi cele spaţiale.
Mulţi copii au probleme asemănătoare la şcoală la un anumit moment. Unii au
probleme cu o temă alţii cu adaptarea la un anume mod de predare-învăţare. Câteodată,
dizabilităţile de învăţare sunt privite ca lipsă de maturizare sau de motivare şi chiar ca
probleme de comportament. Dar cel mai bine ştim că pot fi dizabilităţi de învăţare când se
împletesc problemele în rostire cu cele de citire, scriere şi eventual cu matematica. La baza lor
stă modul deficitar de funcţionare a procesului de învăţare.
În esenţă: dizabilităţile de învăţare sunt tipice procesului de învăţare şi se referă la
modul în care se abordează învăţarea prin percepţii, coordonare motorie, spaţială şi temporală,
orientare, limbaj şi comunicare.
Activitatea online are limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o
importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil,
sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de
învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în
mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de
dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale.
Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin
suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin
consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în
contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și
fiecare elev îi solicită atenția.
Toate aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare socială
importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața unei
provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent.
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Online Elemente Pentru Inovarea Educației Raport de cercetare evaluativă București, Mai
2020
3. Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001
4. Jurcău, N., (coord.), Psihologia educaţiei, Editura U. T. Pres, Cluj-Napoca, 2001
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES
Bibliotecar Mesteacăn Maria
Liceul Tehnologic „I. C. Petrescu” Stâlpeni, jud. Argeș
Copiii cu CES pot prin joc să-și exprime propriile capacități. Astfel copilul capătă prin
joc informații despre lumea în care trăiește, intră în contact cu oamenii și cu obiectele din
mediul înconjurător și învată să se orienteze în spațiu și timp. Datorită faptului că se
desfășoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru
persoanele cu handicap, întrucât le oferă șansa de a juca cu alți copii, orice joc având nevoie
de minim două persoane pentru a se desfășura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcție
de deficiența copilului.
Formele de integrare a copiilor cu CES pot fi următoarele: clase diferențiate, integrate
în structurile școlii obișnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienți incluși în clasele
obișnuite. Integrarea școlară exprimă atitudinea favorabilă a elevului față de școala pe care o
urmează; condiția psihică în care acțiunile instructiv-educative devin accesibile copilului;
consolidarea unei motivații puternice care susține efortul copilului în munca de învățare,
situație în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acțiunile desfășurate
pentru educația sa. Întâlnim peste tot în jurul nostrum oameni cu deficiențe. Ei sunt percepuți
diferit, perceperea lor social nefiind întotdeauna constantă, variind de la societate la societate,
furnizând semnificații diferite, în functie de cultură și de valorile promovate. Mulți oameni au
reticiențe față de persoanele cu deficiențe, deoarece au o concepție greșită despre ele. Trebuie
însă să înțelegem că sunt niște oameni la fel ca ceilalți, fiind produsul unic al eredității lor și al
mediului.
Copiii cu CES au nevoie de un curriculum planificat diferențiat, de programe de
terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predareînvățare și evaluare specializate, adaptate abilităților lor de citire, scriere, calcul, de programe
terapeutice pentru tulburări motorii.
În școală, copilul cu tulburări de comportament aparține de obicei grupului de elevi slabi sau
indisciplinați, el încălcând deseori regulamentul școlar. Din asemenea motive, copilul cu
tulburări de comportament se simte respins de către mediul școlar(educatori, colegi).
Stilul de predare trebuie să fie cât mai aproape de stilul de învățare pentru ca un volum
mai mare de informații să fie acumulat în aceeași perioadă de timp. Acest lucru este posibil
dacă este cunoscut stilul de învățare al copilului, dar și ce și cum este necesarsă fie învățat.
Copiii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilități fizice, necesită programe și
modalități de predare adaptate cerințelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces
pentru deplasare, asistență medical specializată, asistență psihoterapeutică.
Copiii ce prezintă tulburări emoționale trebuie să fie din timp identificați astfel încât
consultarea psihologului, a medicului neuropsihiatru și terapia să fie făcute cât mai precoce,
cu implicarea tuturor factorilor educaționali(familie,cadredidactice). Consilierul școlar este și
el de un real ajutor, el oferind consilierea elevului și a familiei.
BIBLIOGRAFIE
1. Verza, F., „Introducerea în psihopedagogia specială și asistența socială”, Ed. Fundatiei
Humanitas, 2002
2. Popescu, E., Pleșa, O(coord) „Handicap, retardare, integrare”, București, Pro Humanitas,
1998
3. Vrăjmaș, T. (2001) „Învătământul integrat și/sau inclusive pentru copiii cu cerințe
educaționale”
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FORME DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES
Prof. înv primar Mesteacăn Andreea
Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Ștefănești, județul Argeș
Există diferite forme de integrare a copiilor cu CES și anume:
- Forme de integrare parțială - elevii cu CES petrec doar o parte din timp în școala obișnuită
sau la anumite discipline școlare unde pot face față;
- Forme de integrare totală - elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită cu excepția
programelor terapeutice care se pot desfăsura în spații speciale, destinate acestui scop;
- Forme de integrare ocazională - participare în comun la diferite excursii, serbări, întreceri
sportive, spectacole, etc.
Foarte importantă este relația dintre părinți, cadre didactice și copii cu CES, iar pentru
acest lucru este nevoie de respectarea unor reguli. Părinții și copiii trebuie să fie realiști în
așteptări. Copilul trebuie implicat în luarea deciziilor și trebuie alese situațiile la care poate să
participe. Trebuie oferită copilului o alegere de 2 opțiuni, pe care cei mai mari le acceptă.
Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinții copiilor cu CES și cadrele
didactice bine pregătite și informate în legătură cu felul în care pot interveni pentru
consilierea acestora. Trebuie redusă izolarea părinților punându-i în legătură cu alți părinți
aflați în situații similare, promovând o abordare pozitivă a creșterii și disciplinării copiilor.
Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES
acționează în urma unei reflecții îndelungate. Un lucru important pentru cadrele care lucrează
cu acești copii îl reprezintă colaborarea cu părinții și consilierea acestora, implicarea lor
directă în lucru efectiv cu copiii, nu în calitate de observator ci de participanți activi.
Părinții copiilor cu CES trebuie să înțeleagă că au multe idei de a relaționa cu copiii
lor în mod pozitiv și că pot să-i aprecieze mai mult. Ei sunt modele pentru copiii lor și prin ei
învață să trăiască în armonie cu lumea. Sarcina părinților și a cadrelor didactice este să-i ajute
pe copii să învețe despre sentimentele lor și să le arate relația dintre sentimente și
comportamentul lor. Trebuie susținut că nu există un singur model de părinte și numai prin
unirea forțelor părinților, cadrelor didactice și a școlii se poate face o mai bună integrare a
copiilor cu CES.
Copiii sunt o categorie social care, în ciuda aparențelor nu au timp să aștepte.
Educația special este o forma de educație adoptată și destinată tuturor copiilor cu CES care nu
reușesc singuri să atingă, în cadrul învățământului obișnuit-temporar sau pe toată durata
școlaritătii, un nivel de educație corespunzător vârstei și cerițelor societății pentru un om
activ, autonom și independent.
Principiul normalizării presupune luarea în seamă nu doar a modului în care persoana
cu deficiențe se adaptează la cerințelevieții sociale, dar în același timp, la felul în care
comunitatea înțelege să se conformeze nevoilor și posibilităților persoanei în dificultate.
Normalizarea implică includerea într-un mediu școlar și de viață cotidiană nediscriminatoriu
și asigurarea unei multitudini de servicii care să reducă pe cât posibil starea de handicap, chiar
dacă deficiențele sau afecțiunile propriu-zise nu pot fi încă depășite.
BIBLIOGRAFIE
1. Verza, E., Păun, E.: „Educația integrată a copiilor cu handicap” UNICEF, 1998
2. Popescu, E., Pleșa, O (coord): „Handicap, retardare, integrare”, București, Pro
Humanitas,1998
3. Vrajmaș, T. (2001): „Învătământul integrat și/sau incluziv pentru copiii cu cerințe
educaționale”
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL COPIILOR CU CES UN AN ȘCOLAR ALTFEL
Prof. Miercan Georgiana Nicoleta
Grădinița cu Program Prelungit ”Sfânta Marina” Câmpulung, jud. Argeș
Altfel decât anii şcolari anteriori, cu altfel de emoţii decât cele cu care am întâmpinat
altădată începerea şcolii, cu altfel de lecţii şi activităţi şi, nu în ultimul rând, cu altfel de
jocuri. Dar important este că vom fi din nou împreună la şcoală, chiar dacă, uneori, doar
virtual, la distanţă, însă apropiaţi prin activităţile şi lucrurile împărtăşite. Timp de aproape un
an, învățământul românesc s-a confruntat cu numeroase probleme legate de prezența și
capacitatea de a stăpâni tehnologia cu care am fost nevoiți să facem educație.
Această etapă din istoria învățământului ne-a învățat cât de important este să fim
aproape de copil din punct de vedere fizic și psihic, să-i simțim tremurul vocii când râde și
plânge, să-i ștergem lacrimile cu o încurajare, să-l facem atent la căile pe care trebuie să le
urmeze pentru a deveni autonom, pentru a fi independent și de folos lui și celorlalți.
Grupa de copii pe care o conduc este compusă din 31 de preșcolari, din care 3 sunt
copii cu nevoi speciale. Activitatea online s-a desfășurat pe grupul de Whatsapp, dimineața
postând sarcinile și pe tot parcursul zilei oferind feedback, și seara pe platforma video Zoom,
în activități sincron.
Evaluarea copiilor cu dizabilități întâmpină dificultăți chiar atunci când se produce în
clasă, din cauza lipsei de feedback a celor mai mulți dintre copiii cu dizabilități.
Mulți dintre copii au nevoie de ajutor ca să înțeleagă sarcina și să răspundă, lipsa
ajutorului calificat făcând diferența între evaluarea în clasă și evaluarea online. Părinții au fost
de mare ajutor și au înțeles importanța și valoarea educației. Pandemia a fost un prilej pentru
ca părinții să înțeleagă importanța capacității de autocontrol a copiilor lor în timpul actului
educațional și "valoarea celor șapte ani de acasă" pentru disciplina și eficiența actului
educațional. Deși părinții au ajutat în procesul de evaluare, uneori au "preluat sarcinile
școlare" devenind autorii rezolvării fișelor și probelor de evaluare și control în învățământul
special.
Există segmente ale învățământului special care se întreprind mult mai greu în format
online, în special terapia logopedică și kinetoterapie.Tehnicile de respirație, emisie, pronunție,
exercițiile de impostare, mișcare, recuperare sunt apanajul muncii om la om în direct (
specialist cu afectat), învățămânul online îngreunând aceste etape.
Copiii cu CES au nevoie de sprijinul nostru al tuturor pentru a avea acces la educație.
Școlile trebuie să ofere şanse egale la educaţie fiecărui copil, indiferent de posibilităţile sale
de învăţare, participare şi dezvoltare. Iar comunitatea trebuie și ea pregătită să accepte nevoile
acestor copiii.
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ȘCOALA PENTRU ELEVII CU CES
Prof. Mihăică Iulia
Școala Gimnazială Tămășeni, jud. Neamț
Problematica educaţiei copiilor cu CES a devenit în ultimii ani o preocupare aparte în
rândul cadrelor didactice, indiferent de nivelul de învățământ. Apariţia conceptelor de
educaţie integrată şi şcoală incluzivă a determinat modificări fundamentale în percepţia
actului educativ.
Încă de la apariția lor în domeniul educațional, conceptele de integrare și incluziune au
ridicat probleme de aplicare deosebite tuturor actorilor implicați în acest proces. Dificultățile,
în opinia mea, decurg din lipsa unei veritabile aserțiuni la principiile educației incluzive,
uneori, chiar din partea celor care ar trebui să fie promotorii integrării.
Pentru a putea realiza o integrare sinceră, cred că este nevoie de respectarea unei
singure condiții: integrarea și incluziunea trebuie să fie idei care definesc structura noastră
internă, să credem în ele și să nu ne apară în niciun moment ca fiind impuse, străine de noi.
Școala trebuie să fie un loc al educaţiei pentru toţi, unde fiecare copil să se dezvolte, să se
formeze după propriile puteri, să asimileze cunoștințe, să-și dezvolte priceperi și deprinderi,
funcție de aptitudini și nivelul de inteligență. Școala trebuie să asigure copiilor siguranță şi
confort emoţional, să îi încurajeze, să-i motiveze pentru învăţare, să acorde atenţie fiecărui
copil în parte, dar şi să fie deschisă şi primitoare, astfel încât părinţii şi comunitatea,
îngeneral, să se poată implica.
Fiecare copil este unic, este valoros şi se dezvoltă în funcţie de lumea care îl
înconjoară. Diferenţele dintre copii sunt de cele mai multe ori prilej de învăţare şi dezvoltare.
Copiii care sunt diferiţi şi au cerințe educative speciale, cer atenţie specială şi necesită
sprijin pe tot parcursul dezvoltării lor. Educația permanentă este mijlocul prin care indivizii se
pot adapta la schimbările socio-profesionale rapide. Pentru a oferi egalitatea șanselor tuturor
copiilor și elevilor, cel de la catedră trebuie să privească educația ca pe un proces continuu și
să aibă în vedere să-i învețe pe cei din fața lui: să știe, să facă, să trăiască împreună cu alții și
să fie (să devină om).
În acest context al orientării sistemului de învățământ spre incluziune, dar mai ales
datorită mediului social din care provin copiii instituției în care îmi desfășor activitatea, miam propus, în ultima perioadă, găsirea factorilor de suport cu care s-ar putea acționa atât în
școală cât și în afara ei, astfel încât elevii cu CES să simtă beneficiile unei școli incluzive.
Școala trebuie să se adapteze cerințelor beneficiarilor direcți, copiilor, astfel încât toți
copiii să aibă posibilitatea de a învăța împreună, indiferent de dificultățile pe care le
întâmpină. Noi, educabilii, ne punem întrebarea: Cum este posibil ca un copil cu CES să se
integreze în învățământul de masă? Răspunsul îl găsim în: Școala incluzivă.
Școala/educația incluzivă se adresează tuturor celor care învaţă, copii şi adulţi,
concentrându-se însă asupra acelora care, în mod tradiţional, au fos texcluşi din zona
oportunităţilor educaţionale; în această categorie intră copii cu nevoi speciale, persoane/copii
aparţinând unor minorităţi etnice şi lingvistice, aparţinând unor categorii socio-profesionale
marginalizate. Ca profesor în clasa incluzivă trebuie:
a)
să cunosc semnalele de alarmă care ar putea constitui indicii pentru posibilitatea unor
deficienţe auditive, vizuale, intelectuale ori multiple deficienţe:
- pentru deficienţa auditivă: lipsă de atenţie, slabă dezvoltare a limbajului, absenţa sau
distorsiunea sunetelor, intensitatea vocii este exagerat de mare ori foarte scăzută, copilul
îndeplineşte cu dificultate instrucţiunile, pe care nu le înţelege/aude, performanţe mai bune la
sarcinile scrise decât la cele orale, poziţia corporală mai ciudată, în încercarea de a auzi mai
bine, timiditatea, retragerea, izolarea de ceilalţi, boli ORL frecvente.
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- pentru deficienţa vizuală: copilul îşi freacă mereu ochii, îi mijeşte ca să privească la
distanţă, la tablă, are o mimică tensionată, încruntată, este foarte deranjat de lumina prea
puternică, are dificultăţi în citit, nu îşi organizează tema scrisă în spaţiul paginii, nu vede
obiectele mici, copilul poate evita jocurile în care acuitatea vizuală este importantă (de pildă,
jocurile cu mingea a cărei traiectorie nu o poate urmări).
- pentru deficienţa intelectuală (uşoară şi medie): copiii prezintă întârzieri semnificative în
motricitate, limbaj pasiv şi expresiv, prezintă dificultăţi vizibile în învăţarea scris-cititului, se
joacă la o vârstă mai târzie, jocul este mult mai puţin bogat ca al celorlalţi copii şi mai
degrabă monoton, repetitiv, concentrarea atenţiei scăzută, memoria slabă, conduită instabilă.
În plus, trebuie să cunosc strategiile de organizare a clasei şi de predare prin care copilul să
fie sprijinit:
- pentru deficienţa auditivă: copilul să stea cât mai aproape de profesor, privindu-l dinfaţă,
în lumină; mă asigur că elevul poartă aparatul prescris, vorbesc clar şi tare, fără să strig,
utilizez imagini şi simboluri grafice, formez echipe – un copil cu surditate şi unul auzitor,
care să îl ajute, îi atrag atenţia în unele momente, verific în mod special dacă elevul neauzitor
înţelege ceea ce trebuie să facă, utilizez momentele mai libere pentru a lucra individual, mai
mult cu copilul respectiv.
- pentru deficienţa vizuală: elevul să fie aşezat într-un loc adecvat pentru a vedea la tablă,
pentru a nu fi deranjat de lumină dacă are o sensibilitate la aceasta, să fie ajutat de la început
să înveţe unde sunt diferitele obiecte, locul său, rafturile, dulapurile, uşa; utilizez cretă
colorată, scrisul pe tablă să fie larg, aerisit, spun tare ceea ce scrie pe tablă, întăresc (ori
îndrum părinţii) liniile caietului pe care scrie copilul, pregătesc materiale didactice speciale
pentru acest tip de deficienţă, activitate la care pot participa şi alţi copii din clasă, dau
copilului un tovarăş de bancă văzător, care să îl poată ajuta când este nevoie, înregistrez pe
casetă lecţiile.
- pentru deficienţa intelectuală: trebuie să reduc stimulii care distrag copilul (ca de pildă,
pe bancă să aibă strictul necesar); să aşez elevul lângă perete, ca să poată circula în acel
spaţiu, fără a deranja; mai mult, îi pot da copilului sarcini care implică mişcarea; mai degrabă
decât să explice verbal, trebuie să-i arăt copilului ceea ce doresc de la el; când e nevoie de
explicaţii, folosesc cuvinte simple, în propoziţii clare, utilizez obiecte de câte ori este posibil
şi leg cele predate de experienţa zilnică a copilului; îl încurajez şi îl laud de câte ori copilul
face ori spune ceva bun, ori conduita sa este mai puţin activă şi deranjantă.
Pe lângă școală climatul familial joacă un rol important în dezvoltarea personalității
elevului. Astfel, atmosfera din familie, lipsa autorității părinților, a controlul lui și a afecțiunii
acestora duce la neadaptare socială. Conflictele din familie afectează, în mare măsură,
procesul de maturizare psihologică și psihosocială a personalității copiilor. De aceea
colaborarea școlii cu familia este foarte importantă. Profesorul trebuie să implice familia în
educația propriilor copii, să sprijine familia de a include în mod real copilul în propria familie,
spijină familia în luarea de decizii cu privire la dezvoltarea emoțională a copilului, oferă
sprijin pentru dezvoltarea copilului și activitățile sale de învățare în familie.
Este în interesul nostru, al tuturor, profesori, învățători, dar și a altor instituții, să
reducem discrepanța între elevii buni și cei mai buni, viitori adulți, prin aceasta asigurându-le
un viitor mai bun din punct de vedere educațional, dar și socio-material, știind că un copil mai
bun, va fi un adult mai bun, deci vom avea o societate mai bună.
BIBLIOGRAFIE
1. Baban Adriana–2009, Consiliere Educaționala–Asociația de Știinte Cognitive din Romania
2. Cosmovici, Andrei, Iacob, Luminiţa – 1998, Psihologia şcolară, Editura Polirom, Iaşi
3. Crețu Tinca– 2005, Psihologia copilului, Editura Polirom Iași.
4. Dumitru Ion Al. .– 2004, Consilierea psihologică, Editura Polirom Iași
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GRĂDINIȚA ON-LINE ȘI COPIII CU ADHD
Prof. înv. preșcolar Mihăilă Georgiana
Școala Gimnazială „Petre Badea”, Negrași, jud. Argeș
Învățarea la distanță în contextual actual a fost și este o provocare pentru mine,
întrucât în scurt timp a trebuit să mă adapteze la cerințele actuale. Multe din activitățile zilnice
din grădiniță au fost transformate și adaptate astfel încât să fie înțelese și plăcute de
preșcolari.
Selecția materialelor și a resurselor prezentate și propuse părinților s-a făcut având în
vedere specificitatea învățământului preșcolar.S-au propus materiale adaptate nu doar
nivelului de vârstă, ci și nevoilor speciale ale copiilor cu CES. Sintagma ,,copii cu cerințe
educaționale speciale” ne conduce spre toți acei copii pentru care învățământul trebuie adaptat
pentru a ajuta acolo unde există deficiențe fizice, mintale, sociale sau afective, precum și
nevoi speciale la nivel senzorial sau comportamental. Este cunoscut aspectul, precum toți
copiii cu CES au dreptul la integrare într-o școală de masă.
Potrivit literaturii de specialitate, este necesară o abordare a procesului de educație
care să fie cât mai adaptabilă la nevoile particulare ale copilului, fără a-l face pe acesta să se
simtă inferior colegilor sau exclus din rândul normalității.De aceea mă voi referi în continuare
la ceea ce se poate face în mod specific în cadrul învățământului preșcolar pentru a susține
nevoile copiilor cu ADHD în învățarea on-line. Tulburarea ADHD este de două tipuri: fie
predominat de neatenție, fie predominat de hiperactivitate-impulsivitate.Există și cazuri în
care se remarcă o combinație a acestor două tipuri. Bine de ştiut este că nu toţi copiii cu
ADHD sunt hiperactivi.
În cazul unui ADHD predominat de neatenție, copilului îi lipsește persistența asupra
unei activități, prezintă dificultăți de concentrare pe termen lung, își pierde atenția pentru
sarcinile școlare, este dezorganizat- îşi pierde des prin casă caietele de la grădiniță, cărţile,
jucăriile sau alte lucruri ce îi aparţin..
Copilul cu ADHD predominat de hiperactivitate și impulsivitate simte nevoia să se
miște constant, excesiv, vorbește mult, este neliniștit, agitat, nu are răbdare, se implică în
activități riscante, fără să se gândească la posibile repercusiuni.
Având aceste elemente la baza cunoașterii mecanismului tulburării ADHD, este ușor
de înțeles că, pentru un copil cu dificultăți de autoreglare emoțională, impulsivitate verbală și
comportamentală, școala online reprezintă realmente o provocare.
În perioada pandemiei schimbarea rutinelor din grădiniță a crescut nivelul de frustrare
al copiilor cu ADHD, întrucât părinții acestora au relatat, dificultăți în gestionarea
comportamentelor micuților.Expunerea prelungită în fața ecranului diminuează
capacitatea acestora de a face față efortului mental susținut, distractibilitatea fiind
accentuată și de zgomotele aferente transmisiei online și de activitățile inerente ale
membrilor familiei.
▪ Copiii cu ADHD au, de cele mai multe ori, capacitatea de a înțelege regulile din
pandemie, dificultatea raportată de aceștia fiind legată, mai degrabă, de persistența
comportamentelor, de respectare a regulilor cu pierderea motivației, dacă nu se găsesc
metode alternative de relaxare și de flexibilizare a noilor rutine. Pentru a construi o
experiență benefică în predarea online, trebuie respectate câteva principii: nevoia de
mișcare, folosirea muzicii, implicarea copiilor în activități, structura și pauzele, așa
numitele brain breaks.
▪ Mișcarea este foarte importantă, deoarece copiii învață prin folosirea întregului corp.
Nu ne putem aștepta ca un copil să stea „cuminte”, mișcarea este esențială la această
vârstă și este un criteriu important în planificarea activității.
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De asemenea, dacă este nevoie de obiecte ajutătoare, cum ar fi mingii sau jucării
pentru realizarea mișcării, este bine să îi anunțăm din timp pe părinți.
Totodată, părinții copiilor cu ADHD trebuie să mizeze pe stabilirea unui program zilnic, cu
ore clare de culcare și trezire, pe menținerea unui orar fix de masă, precum și pe acordarea de
timp pentru exerciții fizice și relaxare, pe lângă programul școlar.
Rutina zilnică creează un simț al controlului, un mediu previzibil și structurat, dând
sentimentul de siguranță și confort, lucru extrem de important în această perioadă plină de
incertitudini. Este totuși de acceptat o întrerupere a rutinei create, dacă un copil are nevoie de
atenție suplimentară pentru gestionarea emoțiilor. Un aspect constatat de mine, este scăderea
motivației copiilor de a învăța și de a respecta regulile stabilite acasă. Copiii cu ADHD au o
dificultate în a-și păstra motivația în activități și, de aceea, oferirea de recompense poate
chiar să ajute, în acest sens.
În cadrul întâlnirilor pe platforma Google Meet, întrucât am constatat că se plictisesc
foarte repede și nu vor să mai rămână în direct mi-am propus să le dau întâietate în discuții, să
îi ascult și să-i încurajez, să-i apreciez oferindu-le diferite simboluri precum steluțe, fețe
zâmbitoare, aplauze. Întâlnirile sincron, păstrează ideea de apartenență la grupul și programul
grădiniței, copiii se văd, se aud, comunică, socializează. Un alt aspect de care am ținut seama
a fost diferențierea predării.Astfel, am gândit când am planificat o activitate, la ce tip de
experiență va avea copilul, nu la ce trebuie el să învețe. Nu vorbim practic de o predare, ci de
o experiență.
Când vedem această oportunitate ca pe o experiență pentru copii și pentru noi,
abordarea sesiunilor online va fi diferită. În centrul învățării se află copilul. Activitățile online asincron au constat în transmiterea sarcinilor de lucru diferențiate: pe platforma
grădiniței; grupuri restrânse (whatsapp, messenger,etc.). Rețeaua de comunicare whatsapp a
fost cea mai agreată de părinți, cea mai prietenoasă și la îndemâna tuturor.În cadrul acesteia
părinții au primit informații utile despre desfășurarea activităților cu copiii, au primit
materiale ajutătoare, au primit filmulețe educative, povestiri, cântece de pe canalul Youtube.
Noi educatoarele, dar și preșcolarii am învățat să ne adaptăm din mers pentru a
desfășura activități online de calitate și interactive, care să aibă ca scop atât socializarea, cât și
învățarea. Pentru aceasta, am fost nevoită să învăț să utilizez platforme noi, instrumente
digitale, dar și să creez activități interactive pe platforme precum: Jigsaw Planet, Kahoot,
Wordwall etc, pentru a putea ține copiii cu ADHD conectați, pentru a-i atrage și pentru a
încerca de fiecare dată activități noi, nic iodată la fel. Este foarte importantă atitudinea
educatoarei la acţiunile copilului, apelativele, aprecierea pozitivă sau negativă, pentru a-i da
copilului, a pierde încredere în forţele proprii.
▪
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ÎNVĂȚAREA ONLINE LA ELEVII CU CES - METODE DIDACTICE UTILIZATE
Milea Rodica Melania,
Școala Profesională Specială, Codlea, jud.Brașov
Noţiunea de cerinţe educative special desemnează necesităţile educaţionale
complementare obiectivelor generale ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o
şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi/sau caracteristice unei deficiente. Cerinţele
educative speciale solicită abordarea actului educaţional de pe poziţia capacităţii elevului
deficient sau aflat în dificultate de a înţelege şi valorifica conţinutul învăţării, şi nu de pe
poziţia profesorului sau educatorului care desfăşoară activitatea instructiv-educativă în
condiţiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi.
Învățarea la copiii cu CES, ca proces de achiziție de noi cunoștințe și de formare de
capacități cognitive este mult mai eficientă dacă se realizează în grupuri mici, dacă este activparticipantă, cooperativă, partenerială și implicată la maximum posibil.
Pentru exemplificare, voi prezenta câteva metode utilizate în educația online a elevilor
cu CES:
1. CADRANELE
"Cadranele" reprezintă omodalitate de esențializare, de rezumare a informtiilor prin
implicarea activă a elevilor în scopul înțelegerii nuanțate și profunde.
Metoda presupune realizarea a patru cadrane prin împărțirea colii de hârtie.
Sugestii metodice:
✓ Extindeți numărul cadranelor, dacă este necesar;
✓ Dați elevilor prilejul de a prezența ceea ce au scris;
✓ Cei care nu au avut prilejul de a prezenta pot să-și afișeze cadranele;
✓ Folosirea culorilor la clasele mici este benefică pentru învățare;
✓ Puteți să integrați "cadranele" în proiectarea de la orice disciplină.
Metoda cadranelor este o modalitate de rezumare și sintetizare a unui conținut
informațional solicitând participarea și implicarea elevilor în înțelegerea acestuia. Cum se
procedează? Se trasează două axe perpendiculare în așa fel încât să apară patru cadrane:
I. CONCEPTUL

II. ENUNȚ

III. PROVERB

IV. ILUSTRARE GRAFICĂ

Elevii citesc/ ascultă un text. Sunt apoi solicitați să noteze în cadranul I- sunetele
auzite, în cadranul II- sentimentele pe care le- au simțit, în cadranul III- să stabilească o
legătură între conținutul textului și experiența lor de viață, iar în cadranul IV- , învățătură ce
se desprinde din text. Activitatea se poate desfășura atât frontal, cât și pe grupe sau individual.
Conținutul cadranelor poate suferi modificări în funcție de obiectivele lecției. Această tehnică
urmărește o cât mai bună receptare a mesajului scris, precum și exprimarea unor puncte de
vedere personale referitoare la subiectul pus în discuție.
2. HARTA POVESTIRII
"Harta povestirii" este oformă de organizare și sintetizare a conținutului informațional
al unui text. Aceasta include:
✓ Localizarea evenimentului (spațiul fizico- geografic, social,cultural);
✓ Problema, motivul, aspectul generativ;
✓ Evenimentele, etapele, fragmentele;
✓ Personajele;
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✓ Soluția;
✓ Concluziile;
O altă hartă a povestirii/ poveștii poate compara din anumite perspective, două sau mai
multe povestiri/ povești. Ea poate să fie realizată sub formă unui tabel de felul următor:
TITLUL
PERSONAJE
POVESTIRII POZITIVE
ȘI AUTORUL

PERSONAJE
NEGATIVE

ASPECTE
ÎNVĂȚĂTURĂ
IMPORTANTE DESPRINSĂ

Sugestii metodice: Dacă este necesar, modificați itemii de mai sus în funcție de textul
pus în discuție.
3. CIORCHINELE
"Ciorchinele" este o tehnică de predare- învățare menită să încurajeze elevii să
gândească liber, să stimuleze conexiunile de idei sau să ofere noi sensuri ideilor însușite
anterior.
Fiecare elev are câte o foaie pe care va construi propriul "ciorchine". Se dă un cuvânt
sau o propoziție nucleu iar elevii sunt invitați să scrie cuvinte sau sintagme care vin în minte
în legătură cu tema propusă. Cuvintele sau ideile vor fi legate prin linii de noțiunea centrală
sau, dacă este cazul, de una din cele propuse de elevi. La finalul exercițiului se va comenta
întreaga structură cu explicațiile de rigoare. "Ciorchinele" se încheie în momentul în care s-au
epuizat toate ideile. Acestea se pot reorganiza în etapă finală a lecției, elevii reușind să
definească persoana ca fiind omul care gândește, comunica, are sentimente, voință și
muncește. Se realizează în acest fel o implicare activă a elevilor în procesul de învățare, este
stimulat interesul și dorința de participare, iar informațiile noi se raportează la scheme mintale
preexistente care, în acest fel, se reorganizează prin restructurare.
Participarea întregii clase la realizarea "ciorchinelui" este lansată ca o provocare și
determină o întrecere de a descoperii noi conexiuni legate de termenul propus.
Ciorchinele se poate utiliza mai ales în etapa de reactualizare a structurilor învățate
anterior, elevii fiind puși în situația de a stabilii conexiuni între elementele studiate, de a
realiza câmpuri semantice, de a stabilii familii de cuvinte etc.
4. CUBUL
"Cubul" permite studierea unei teme din perspective diferite și presupune utilizarea
unui cub pe ale cărui fete se notează următoarele instrucțiuni:
✓ Descrie- li se cere elevilor ca, în timp de 2-4 minute să scrie ceea ce ei își
imaginează în legătură cu o anumită tema, descriind culori, forme, semne, mărimi,
etc.
✓ Compară- stabilirea de asemănări și de deosebiri dintre subiectul în discuție și
altele familiare;
✓ Asociază- elevii vor scrie ce fel de amintiri le provoacă subiectul pus în discuție și
altele familiare;
✓ Analizează- să scrie părțile componente;
✓ Aplică- precizarea utilității ideii puse în discuție sau a fenomenului descris;
✓ Argumentează- pro sau contra.
Se realizează în acest fel o învățare autentică și durabilă prin asimilarea unor
cunoștințe noi și restructurarea activă a unor scheme mentale, se dezvoltă capacitatea de
exprimare orală, elevii fiind puși în situația de a reformula cu propriile lor cuvinte cele
învățate și, nu în ultimul rând, se realizează o eficientă receptare a mesajului scris.
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Cubul este ostrategie de predare utilizată pentru studierea unei teme, a unui subiect, a
unei situații, din mai multe perspective. Această metodă poate fi folosită în orice moment al
lecției și oferă elevilor posibilitate de a-și dezvoltă competențele necesare unor abordări
complexe.
Exemplu: descrie culori, forme, mărimi; compară- asemănări, deosebiri; analizează- din ce
se compune, din ce este făcut; asociază- la ce te gândești? aplică- ce poți face cu
aceaste; argumentează- pro sau contra și enumeră o serie de motive care vin în sprijinul
afirmației respective.
Cubul este o strategie care stimulează creativitatea și gândirea.
5. BRAINSTORMING
Etimologic cuvântul "brainstorming" provine din limba engleză: "brain" ,ce înseamnă
creier și "storm" ce înseamnă furtună.
Brainstorming este o tehnică de consfătuire prin care un grup de oameni încearcă să
găsească o soluție pentru o problema specifică prin adunarea spontană a tuturor ideilor de la
membrii grupului; este un proces creat pentru a obține numărul maxim de idei dintr-o anumită
arie de interes; este o tehnică care mărește capacitatea de a genera noi idei; este partea dintr-o
problema rezolvată care implică crearea de noi idei fără a fi judecate sau respinse.
Metodă creativă care se bazează pe generarea spontană de idei la o tema dată. De
regulă, la o sesiune de brainstorming participa până la 10 persoane, timp de mai multe zeci de
minute. Principiul fundamental al brainstorming-ului este suspendarea criticii, astfel încât
participanții să fie liberi să exprime orice idee care le trece prin minte, inclusiv idei hazlii sau
inaplicabile, deoarece acestea îi pot stimula pe ceilalți participanți să vină cu idei valoroase.
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI COPIIII CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE
Minulescu Camelia Crina
Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, jud. Gorj
Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe în creştere şi dezvoltare. Aceşti copii au
în aceleaşi timp şi anumite necesităţi, particulare, specifice, individualizate. Ei sunt diferiţi din
punct de vedere al temperamentului, motivaţiilor, capacităţii chiar dacă prezintă acelaşi tip de
deficienţă.
Educaţia sau şcoala inclusiva implică ideea de schimbare, a şcolii şi societăţii în
ansamblu, cu scopul de a răspunde dezideratului societăţii viitorului - „o societate pentru toţi”
comprehensivă şi integratoare prin însăşi natura ei, care să răspundă mai bine prin co-educația
nevoilor, potenţialului şi aspiraţiilor tuturor copiilor, inclusiv ale celor deosebiţi de dotaţi sau
talentaţi, ale celor care nu fac faţă în prezent în şcoala obişnuită, ale celor cuprinşi în şcolile
speciale separate.
Educaţia specială se referă la adoptarea, completarea şi flexibilitatea educaţiei pentru
anumiți copii în vederea egalizării şanselor de participare la educaţie în medii de învăţare
obişnuite.Condiţiile de care are nevoie copilul cu CES sunt:
- condiţii de stimulare şi sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade;
- flexibilitate didactică;
- adaptarea curriculumului la posibilităţile individuale;
- individualizarea educaţiei;
- protecţie socială;
- programe individualizate de intervenţie;
- integrare şcolară şi socială.
Centrele educative speciale se axează pe particularităţile individuale de dezvoltare, de
învăţare, de relaţie cu mediul şi necesită o evaluare şi o abordare personalizată a necesitaţilor
copilului. Cerinţele educative speciale sunt interpretate ca unitate în dezvoltarea copilului,
stilul unic de adoptare, de învăţare, de integrare, în nivelul individual de dezvoltare fizică şi
psihică cu caracteristici biologice, fizice, psihice şi sociale.
Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului general cu CES
pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate acestor
categorii de copii.Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor
fizice şi psihice a acestora care să-i apropie cât mai mult de copii normali, a
implementării unor programe cu caracter corectiv-recuperator; stimularea potenţialului
restant, ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să le suplinească pe cele
deficitare; crearea climatului afectiv în vederea formării motivaţiei pentru activitate.
Copiii cu cerințe educative speciale (CES) sunt în majoritatea unităților școlare. Ei
sunt parte a grupului de copii, participând, după posibilităţile lor, la activităţi şi program
normal. Dacă, pe o perioadă anume, profesorul observă că problemele sunt frecvente, el
trebuie să solicite sprijin de la specialişti, de asemenea să antreneze familia în demersurile de
ameliorare a problemelor descoperite.
Fiecare disciplină de învăţământ contribuie în funcţie de conţinutul ei, prin modalităţi
şi căi specifice, la formarea personalităţii elevului. Prin natura sa, limba şi literatura română
trezeşte şi cultivă sentimente, creează acele stări afective de care are nevoie orice fiinţă umană
pentru a-şi valorifica capacităţile creatoare în conformitate cu cerinţele progresului şi cu
interesele societăţii.
Limbii şi literaturii române îi revine un rol esenţial în formarea personalităţii elevilor.
Nu transmite doar un volum de cunoştinţe util în informarea elevilor, ci are rolul important de
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a forma capacităţi de interpretare, înţelegere şi acţiune. Vizează atât latura cognitivă cât şi cea
raţional-afectivă, contribuind la dezvoltarea cunoştinţelor din toate sferele existenţei sociale.
La copiii cu deficiență intelectuală, antrenând limbajul, în strânsă legătură cu gândirea,
contribuim la realizarea unor progrese în sfera personalității realizând o mai bună adaptare a
lor la mediu.Lectura are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit şi să-i facă să iubească
cartea, să le satisfacă interesul pentru a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. Din cărţi, elevii
descoperă multe informaţii despre anotimpuri, viaţa animalelor şi a plantelor, despre
descoperiri geografice, despre evenimente şi personalităţi literare.
Este de preferat ca, în măsura posibilităţilor, să fie alese texte care plac copiilor şi care
să le stimuleze dorinţa de expresie şi creativitatea.
Lecția presupune următoarele activități:
1. Lectura cu voce tare a textului.
2. Identificarea cuvintelor necunoscute şi notarea lor în caiete.
3. Stabilirea subiectului textului/ideii principale/ideilor secundare.
4. Identificarea a 5-6 cuvinte-cheie din text, în jurul cărora se construieşte mesajul textului.
5. Întocmirea unor desene pornind de la cuvintele-cheie care vor înfăţişa secvenţele principale
din basm.
6. Realizarea unui covor, a unei scheme figurative a textuluidin aceste desene artistice,
istorice, despre frumuseţile şi bogăţiile spaţiului românesc.
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EDUCAȚIA ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE PE
PLATFORMA GOOGLE CLASSROOM

Prof. Miron Dorica
Colegiul Național ”Spiru Haret” Tecuci, jud. Galați
În ultimul an școlar învățământul mondial și european a trebuit să se adapteze din
mers la predarea- învățarea on-line. Ca urmare au apărut într-o perioadă scurtă de timp diverse
platforme educaționale, dintre care cea mai utilizată este Google Classroom. De ce o folosim
pentru a facilita predare- învățarea cunoștințelor pentru elevii cu CES ? În primul rînd scopul
principal al clasei Google este de a eficientiza procesul de partajare a fișierelor între profesori
și elevi – considerăm că platforma contribuie la construirea treptată a abilităților și
competențelor tehnice, ea poate fi ușor gestionată și asimilată atât aptitudinilor de învățare cât
și a celor de autoevaluare și evaluare. Deasemenea aplicațiile mobile, disponibile pentru
Ios și Android, permit utilizatorilor să facă fotografii și să le atașeze la teme, să partajeze
fișiere din alte aplicații și să acceseze informații offline.
Profesorii pot monitoriza progresul pentru fiecare elev, iar după ce îi notează pe elevi,
profesorii pot lăsa comentarii private pe baza temei. Predarea noțiunilor se realizează ușor
prin intermediul întrebărilor și răspunsurilor care deseori pot fi coloborate cu scheme,
imagini, hărți și în general diverse materiale didactice. La rândul lui elevul poate experimenta
învățarea prin descoperire și cu alte resurse în afară de manualul școlar, fapt ce îi permite
selectarea și ordonarea informațiilor necesare în procesul instructiv-educativ. Pe de altă parte
platforma permite accesarea unor tipuri diversificate de informații, obișnuiește elevul cu
stocarea acestora și reutilizarea lor în diverse momente ale predării sau ale învățării.
Temele sunt stocate și notate pe suita de aplicații de productivitate Google care
permite colaborarea dintre profesor și elev sau între mai mulți elevi. În loc ca documentele
care se află pe discul Google al elevului să fie partajate cu profesorul, fișierele sunt găzduite
pe discul elevului și apoi sunt trimise pentru notare. Atunci când profesorul atribuie o temă,
acesta poate alege să trimită tema ca un șablon pe care fiecare elev să îl poată modifica
individual și apoi să-l trimită înapoi profesorului. Astfel, fiecare elev își editează propria copie
și apoi poate fi notat, în loc ca profesorul să permită tuturor elevilor să vizualizeze, să copieze
sau să editeze același document. Elevii pot alege, de asemenea, să atașeze documente
suplimentare din discul lor la temă.
Temele sunt extrem de importante pentru elevii cu CES deoarece le facilitează
exersarea abilităților de comunicare și le crează deprinderi de lucru independente, care în timp
se pot transforma în competențe extrem de utile pentru raporturile cu cei din jur. De regulă
relațiile stabilite sunt de intercunoaștere, relații socio-afective sau relații de influențare. În
cazul elevilor cu CES cea mai mare însemnătate o are relația de comunicare deoarece pe
suportul ei se construiesc și se dezvoltă toate tipurile de relații care definesc actul educațional
și pot la un moment dat să rezolve diverse probleme.
Dintre temele pe care le transmitem elevilor pentru rezolvare, individual sau în echipă
se numără-tehnica „adevărat/fals” care are drept scop consolidarea comunicării și creșterea
etapei de cunoaștere reciprocă a elevilor sau tehnica „obiectelor găsite”, care este o tehnică
energizare a orei și de amuzament constant care le permite elevilor să se simtă confortabil, să
realizeze dialoguri cu colegii și să-și dezvolte capacitatea de comunicare și argumentare.
Ca urmare a acestui fapt platforma permite o particularizare ridicată a conținutului
informațional, astfel încât sarcinile de lucru trasate elevilor, să fie corect formulate și
accesibile elevilor, cu scopul valorificării la maxim a potențialului acestora.
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Google Classroom acceptă multe sisteme de notare diferite. Profesorii au opțiunea de a
atașa fișiere la o temă pe care elevii le pot vedea, edita sau obține o copie individuală. Elevii
pot crea fișiere și apoi le pot atașa la temă dacă o copie a unui fișier nu a fost creată de
cătreprofesor. Profesorii au opțiuneade amonitorizaprogresulfiecăruielevîncadrultemeiunde
pot face comentariiși pot edita. Temele predate pot fi evaluate de către profesor și trimise
înapoi cu comentarii pentru a permite elevului să revizuiască tema și să o retrimită. Odată
notate, temele pot fi editate numai de către profesor, cu excepția cazului în care profesorul
retrimite tema înapoi manual. Astfel elevul își poate consolida cunoștințele și le poate verifica
învățând să utilizeze singur un mijloc tehnic, care îl ajută în construirea propriei sale
creativități.
Anunțurile pot fi postate de către profesori în fluxul clasei, care pot fi comentate de
elevi, permițând comunicarea în două sensuri între profesor și elevi.
Gândirea, memoria, atenția, motivația, creativitatea reprezintă elemente esențiale în
obținerea reușitei școlare. Platforma ajută la dezvoltarea intelectuală, a elevului, dar
profesorul poate folosi și câteva trucuri, care-l vor ajuta pe cel mic să învețe cu ușurință :
evaluarea prin metoda proiectelor, jocuri de sinteză perceptuală în cadrul software-ului
educativ ( manuale digitale), înlocuirea scrisului de mână cu cel de tipar, alegerea diverselor
jocuri didactice precum: jocuri cu elemente de abstractizare și generalizare, jocul omisiunilor
(excluderea elementelor nepotrivite dintr-un ansamblu/ sesizarea elementelor lipsă dintr-un
ansamblu); jocuri asociative („Jocul categoriilor”, „Familia de animale“; „Salata de legume”;
„Care este casa lui?”, „La ce foloseşte …?”); – jocul ghicitorilor.
BIBLIOGRAFIE
1. Ceobanu, Ciprian (2016) Învățarea în mediul virtual. Ghid de utilizare a calculatorului în
educație, Editura Polirom, Iași, 2001.
2. Perez, Sarah (29 iunie 2015). „Google Expands Its Educational Platform "Classroom" With
A New API, Share Button For Websites”.
3. Regan, Tom (27 aprilie 2017). „Google's Classroom is open to anyone with an urge to
teach”. Engadget. AOL.
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,,GRĂDINIȚA DE ACASĂ” LA COPIII CU CES
- EXEMPLE DE BUNE PRACTICIProf. înv. preșcolar Morar Ioana Cipriana
Prof. înv. preșcolar Muntean Maria Cristina
Grădinița cu PP nr. 3 Sebeș, jud. Alba
Situația actuală generată de pandemie adus o serie de schimbări în toate domeniile de
activitate. Nu a făcut excepție nici activitatea didactică, motiv pentru care toate cadrele
didactice au fost obligate să-și adapteze actul educațional. Fiecare dintre noi am avut o serie
de provocări în a găsi cea mai bună soluție, cea mai bună resursă pentru a trezi și a menține
viu interesul copiilor pentru învățare.
Dacă în cazul majorității copiilor soluțiile găsite le-a menținut atenția pentru mai mult
timp, în cazul copiilor cu CES a fost nevoie de o atenție mai mare din partea cadrului didactic
în ceea ce privește resursa, platforma folosită în realizarea activităților zilnice. A fost nevoie
de crearea unor jocuri și activități cât mai atractive, interactive, diversificate pentru a nu își
pierde interesul și atenția.
Una dintre platformele folosite cu succes în activitatea didactică asincronă a fost
liveworksheets. Prin intermediul ei am creat fișe de lucru pentru toate domeniile de activitate.
Copiii au fost puși în situația de a face perechi de obiecte, de a realiza corespondențe, de a
duce elementul la grupa lui, de a ordona etc.

O altă platformă îndrăgită de copii a fost wordwall.net. Jocurile create au putut fi
folosite atât sincron, cât și asincron. Unul dintre jocurile folosite sincron a fost cel pentru
educație fizică, Ne jucăm și ne distrăm. Roata i-a surprins pe copii cu diferite provocări pe
care trebuiau să le îndeplinească. Sunetul inițial al cuvintelor a fost mai ușor perceput prin
jocurile aplicative create pe această platformă. Copiii aveau de ales între mai multe imagini pe
cea/cele care începea cu sunetul indicat. Poveștile au putut fi consolidate sau evaluate prin
crearea de diferite jocuri interactive.
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Unele noțiuni din activitățile matematice au fost consolidate în cadrul jocurilor create
pe platforma learningapps.org. În jocul dat exemplu, pentru activitatea asincronă, copiii de
grupa mică au avut ca și sarcină să ducă obiectul la grupa din care face parte, iar cadrul
întâlnirii online sincrone s-a realizat o activitate integrată DLC+DȘ – obiectul singur a fost
dus la grupa corespunzătoare, iar copiii au verbalizat denumirea grupelor punând accentul pe
formele de singular-plural.

Predarea unor noțiuni noi, care necesitau îndrumarea directă a cadrului didactic, s-a
făcut cu ajutorul aplicației jamboard.google.com. Astfel am predat formarea mulțimilor de
obiecte indicându-le copiilor în direct cum anume trebuie să procedeze. Pe tabla interactivă a
fost pusă fișa de lucru (pe care copiii o aveau și ei acasă), iar apoi, folosind instrumentele ei,
am indicat copiilor pe unde trebuie să încercuiască grupele de obiecte, mai întâi cu ajutorul
degetului arătător și abia apoi cu ajutorul creionului. După exersarea modului de lucru copiii
au fost solicitați să lucreze și ei pe tablă, ducând fructul la grupa corespunzătoare.
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Toate activitățile desfășurate online, sincron sau asincron, nu ar fi putut avea succes
fără aportul părinților. Aceștia au asigurat materialele necesare îndeplinirii sarcinilor și au
sprijinit activitatea directă prin conectarea la întâlnirea propusă.
Jocurile interactive au fost îndrăgite de copii, iar feedback-ul din partea părinților a
fost unul pozitiv. Însă, cu toate că au constituit niște oportunități reale de învățare, ele nu au
putut substitui activitatea directă de la grădiniță. Activitatea cu toți copiii a fost îngreunată, iar
în cazul copiilor cu CES a fost necesară o atenție mai mărită în ceea ce privește sarcinile date.
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PROVOCĂRI ȘI DILEME ÎN EDUCAREA ONLINE A COPIILOR CU
DIZABILITĂȚI
Prof. Moșteanu Gabriela Georgeta
Colegiul Tehnic Câmpulung, Câmpulung, jud. Argeș
Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și
corect etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care
abundă media în această perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată
celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, tradițional, ”față în
față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de
pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu
curricular a fost și este închis. Acest mod de învățare este impus acum de perioada dramatică
pe care o traversăm.
În proiectarea și organizarea procesului educațional în general și, pentru copiii cu
CES, în particular, este valoroasă strategia învățării centrate pe elev – activitateade construire
individuală a cunoaşterii; subiectul se informează, selectează, apreciază,analizează, compară,
clasifică, transferă, descoperă, rezolvă, concluzionează etc. Cu alte cuvinte, elevul
construieşte traiectoria/traseul propriu de învăţare înraport cu potenţialul individual şi cadrul
interacţional.
Pentru elevii cu CES, întreruperea obiceiurilor educaționale și obligația de a trece la
medii de învățare la distanță presupun provocări suplimentare, într-o situație deja dificilă. În
desfășurarea cursurilor online am observat că o problemă majoră a fost dificultatea perceperii
informației, pe care spre deosebire de copiii tipici, trebuie să o treacă nu doar prin computerul
conectat la internet ci și să se adapteze în funcție de afecțiunile fiecăruia. Indicând un sens
orientativ al traseului optim de parcurs în atingerea obiectivelor, strategiile didactice se
caracterizează prin flexibilitate, adaptându-se la situațiile şi condițiile concrete de învățare.
Această restructurare adaptivă depinde în maremăsură de creativitatea şi de spontaneitatea
cadrului didactic, de capacitatea lui dea identifica necesitățile elevului, de a valorifica
punctele lui forte.
În calitate de profesori, am fost puși deseori în situaţia de a avea la clasă elevi cu
cerinţe educative speciale şi, în astfel de situaţii, am încercat să găsim cele mai bune metode
de predare-învăţare pentru a-i determina pe toţi participanţii la actul educaţional să se implice
conştient în activităţile derulate. Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană
trebuie să răspundă cerinţelor tuturor elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un
potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie, dar şi celor care manifestă deficienţe de
învăţare. Ambele categorii pot fi considerate cu cerinţe educative speciale şi necesită un
program individualizat de învăţare.
Învățarea online are propriile provocări, astfel că este necesară o planificare și
organizare eficientă a resurselor de timp, a spațiului, a strategiilor de învățare, a momentelor
de relaxare.
Predarea online vine cu o serie de provocări pentru copii și cadrele didactice:
dificultăți tehnologice inevitabile, lipsa unei relații personale dintre profesori și copii, un
control mai limitat al cadrului didactic asupra „atmosferei” din clasa virtuală, dificultăți de
verificare a nivelului de atenție al copiilor și o mulțime de alte detalii care apar pe parcurs, în
funcție de elevi, materie și conținutul predat.
Unul dintre cele mai dificile aspecte ale predării online se leagă de motivația copiilor
pentru învățare. Atenția copiilor în fața ecranului poate fi ușor distrasă în timpul lecțiilor
online, oboseala intervine mai repede, iar implicarea copiilor în lecție poate fi mai dificilă
decât în clasă, când cadrul didactic se află în fața elevilor.
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În mediul online elevii sunt mai receptivi la informațiile venite din zona digitală,
experiența aceasta fiind una pozitivă, oferindu-le oportunitatea de a se distra, fără să își dea
seama că învață în același timp. Învăţarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de
activități, joacă, provocarea este să regândim învățarea și să ne punem întrebarea ce este
învăţarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă.
În activitatea online cu elevii CES am încercat să folosesc și jocuri care permit
copiilor să folosească internetul și tehnologia pentru a se informa și a-și pune imaginația la
contribuție. Am considerat că jocurile online constituie instrumente pentru modelarea
comunicării orale și scrise; crește nivelul de interes, implicarea și învățarea copilului;
stimulează motivația. De exemplu, copiii își pot imagina cum arată o zi din viața unui om de
știință, a unui scriitor sau artist preferat. Mai întâi, au folosit internetul pentru a afla cât mai
multe despre acesta, apoi au scrisun eseu despre viața omului de știință.
Prin jocurile interactive online, intercalate între activitățile practice, elevii au încercat
să-și consolideze cunoștințele digitale și și-au aprofundat cunoștințele din materia predată.
Utilizarea tehnologiei a reprezentat o constantă a activităților, elevii apelând frecvent la
aplicații, site-uri, platforme, dispozitive digitale prin care să învețe că internetul poate fi o
sursă benefică de învățare și informare.
Derularea jocului pe o perioadă mai îndelungată, dar cu activități educaționale variate
a dezvoltat atitudinea pozitivă a elevilor față de educație-școală-viață, în vederea integrării în
societate. S-a consolidat, de asemenea relația cadru didactic-elev-părinte. Astfel, fiecare elev,
fie cu CES, fie că provine dintr-un mediu social defavorizat, a trăit emoțiile momentelor
propuse și a putut să se implice activ în derularea activităților practice educative.
Este binecunoscut faptul că rata de abandon în condițiile predării online este mult mai
ridicată decât în cazul predării față în față. Acest aspect reprezintă o problemă îngrijorătoare
pentru învățământul la distanță. Noul context, chiar dacă a avut un caracter temporar, ne-a
obligat să adoptăm strategii formative similare învățământului la distanță, implicit favorizând
tendința spre abandon. Cu toate acestea e bine să conștientizăm faptul că noi, cadrele
didactice, avem la îndemână numeroase modalități prin care putem să combatem predispoziția
elevilor de a abandona cursurile. Alături de strategiile de facilitare a accesului la conținut și de
stimulare a interacțiunilor sociale, cadrele didactice au putut face apel la strategii specifice de
menținere a motivației și persistenței în învățare.
Activitatea online pentru copiii CES a presupus adaptarea demersului didactic în mod
creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să
poată continua învățarea dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și cu
multă determinare, să progreseze, să își poată atinge și valorifica propriul potențial și, mai
mult decât oricând, a presupus încurajarea și abilitarea elevilor astfel încât aceștia să învețe și
să lucreze independent prin facilitarea accesului la educație offline și online inclusiv pentru
copiii cu CES.
Am continuat împreună, în mediul on-line, să oferim aceeași educație de înaltă
calitate și să ne îndeplinim misiunea noastră în contextul în care școala ”față în față” este
închisă. În astfel de circumstanțe, angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de
educație sub forma unui plan de învățare la distanță, fie că folosim diferite platforme pentru
fișele delucru, tutorialele de pe canalul Youtube sau rețeaua de comunicare Whatsapp.
TIC oferă o multitudine de metode și tehnici speciale și inovatoare pentru instruirea
copiilor cu CES, care, de regulă, au interes scăzut pentru învățare, se adaptează cu greu
mediului școlar general, nu se pot concentra pentru o perioadă îndelungată de timp și nu
reușesc să execute sarcinile date de către profesori. În condițiile în care calculatorul suscită
interesul copiilor și dorința de a-l folosi, acesta trebuie valorificat în calitate de resursă
importantă în procesul de educație a copiilor cu competențe cognitive reduse. Din acest punct
de vedere desfășurarea activității online a fost un beneficiu pentru elevii CES.
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Evaluarea copiilor cu dizabilități întâmpină dificultăți chiar atunci când se produce în
clasă datorită lipsei de feedback a celor mai mulți dintre copiii cu dizabilități. Mulți dintre
copii au nevoie de ajutor ca să înțeleagă sarcina școlară și să răspundă, lipsa ajutorului
calificat făcând diferența între evaluarea în clasă și evaluarea online. Părinții au fost de mare
ajutor și au înțeles importanța și valoarea educației.
Educația se bazează pe o relație reciprocă definită prin empatie, schimb ad-hoc de
informație și pe evaluarea de către pedagog a întregii personalități a copilului. Ea necesită,
așadar, interacțiune pentru a da rezultate, întrucât relațiile interpersonale relevante în acest
proces nu se pot transmite virtual.
Din perspectivă umanistă, rolul profesorului este de a facilita manifestarea motivației
de dezvoltare a elevului prin implicarea activă în sarcini cât mai atractive și totodată
gestionarea eventualelor insuccese. Cu atât mai mult, deci, factorul uman, adică pedagogul
dar și colegul de bancă, devin o resursă majoră pentru copilul cu deficiențe și nevoi speciale,
chiar și acolo unde există tehnologie asistivă, cum ar fi cazul deficienților de auz.
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PLATFORMELE EDUCAȚIONALE,
OPORTUNITĂȚI ȘI LIMITĂRI ÎN UTILIZAREA ACESTORA
Motrun Corina Violeta
Liceul Tehnologic Costești, jud. Argeș
Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării
de a suspenda cursurile față-în-față, activitatea didactică s-a îndreptat către practice noi de
comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea
organizațională.
Măsurile instituite prin starea de urgență ne-au pus în situația de a apela la maniere
diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Profesori și elevi deopotrivă am fost obligați să
descoperim noi moduri de conectare social și de continuare a activităților profesionale,
sociale, culturale; în acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în
urmă cu câteva luni. Toate aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare
social importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața
unei provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent.
Tehnologia digitală a facilitate în bună măsură continuarea unor activități didactice la
distanță, în perioada suspendării cursurilor. Platformele educaționale online, au facilitate
comunicarea în timp real între profesor și elevii săi.
Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, cadrele didactice din
liceul nostrum au semnalat: lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și
evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu funcționează,
lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de eficiente și/
sau attractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare evaluare
la disciplina lor, lipsa conținutului educațional(resurse digitale) în domeniul disciplinei, lipsa
unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea
adecvată a instrumentelor și resurselor digitale.
Dificultățile de natură tehnică – de exemplu, probleme în stabilirea conexiunii online,
problem în activarea camerei, microfonului sau sunetului, dificultăți de încărcare a
prezentărilor de către profesor sau a temelor de către elevi etc. – au dus la deturnarea atenției
elevilor și profesorului de la activitățile didactice și au reprezentat una dintre provocările
acestei perioade.
Pentru a susține activitățile de învățare la distanță, profesorii și elevii noștri au folosit
mai multe mijloace specifice:
• aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicarea sincronă de grup, precum Whatsapp,
Facebook messenger etc.
• apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev
• utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu
informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, laboratoare virtuale, muzee virtuale,
Digitaliada, Learning Appsetc
• platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo
• aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum
Webex, Zoom, Meet, Skype
La acestea, se adaugă instrumente și aplicații online pentru activități de învățare (ex.:
Kahoot, Padlet, Wordwall etc.), precum și platform eTwinning pentru proiecte collaborative
complexe.
BIBLIOGRAFIE
https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf
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JOCUL DIDACTIC ADAPTAT PREDĂRII ONLINE
Prof. Moț Ana
C.Ş.E.I. Dumitru Ciumăgeanu, Timişoara, jud. Timiş
Jocul este o activitate specifică copilăriei. Şcolarul îşi poate dezvolta activităţi
intelectuale, îşi poate dezvolta o gama largă de abilităţi cognitive.
Folosit cu măiestrie, jocul didactic crează un cadru organizatoric, care favorizează
dezvoltarea interesului elevilor, a spiritului de investigare şi formarea deprinderilor de scris
citit.
Scrisul şi cititul sunt procese complexe şi de durată. Aceste procese se întind pe o
perioadă mai lungă de timp pentru copiii cu cerinţe educative speciale. A citi înseamnă a
descifra mesaje, transpunând structuri grafice în structuri sonore şi mintale, purtătoare de
sensuri. Scrierea înseamnă încifrarea unui mesaj, adică reprezentarea gândurilor, ideilor prin
semne grafice. Însuşirea citit-scrisului până la nivel de deprinderi se realizează prin exersarea
riguroasă şi sistematică a componentelor ce stau la baza constituirii lor.
În activitatea de fiecare zi a copilului, jocul ocupă locul preferat. În perioada şcolii
online folosid platforma Google Classrom şi pentru a veni în sprijinul elevilor cu cerinţe
educative speciale am folosit câteva jocuri pentru îmbogăţirea expresivităţii vorbirii,
activizarea vocabularului şi stimularea creativităţii elevilor.
JOCUL „CUVINTE CU MAI MULTE ÎNŢELESURI”
Este un joc care are ca scop precizarea înţelesului cuvintelor cu aceeaşi formă, dar
înţeles diferit. Am folosit cuvintele: toc, cot, pui, pod, cap. Am cerut elevilor să formeze
propoziţii cu aceste cuvinte, pentru a vedea dacă au înţeles mesajul.
Eu am un toc pentru scris.
Mama şi-a cumpărat o pereche de pantofi cu toc.
JOCUL „CUVINTE ASEMĂNĂTOARE”
Acest joc l-am folosit pentru a îmbogăţi vocabularul copiilor. Sarcina didactică:
aflarea unor cuvinte asemanătoare. Profesorul enumeră cuvintele: a striga, a povesti, a
explica, a trimite. I-am ajutat cu un exemplu pentru primul cuvânt: a striga, a exclama.
Fiecare copil a încercat sa găsească cuvinte asemănătoare folosind Patforma
Wordwall. Elevilor cu cerinţe educative speciale le este foarte util acest program dar şi foarte
plăcut.
JOCUL „SCRIE CUVÂNTUL CU LITERA INDICATĂ!”
Jocul se desfăşoară sub formă de concurs şi are ca scopul dezvoltarea gândirii şi
formarea deprinderii de a scrie corect. Profesorul scrie pe tabla albă diferite litere. Copiii vor
scrie în caiete cuvinte care încep cu fiecare din literele scrise de profesor. Se vor scrie litere
mici şi mari, indicându–se copiilor să le folosească corect.
Jocul se poate desfăşura şi sub formă de concurs.
Exemplu: a –arc;
r-rac
r – rama
c – casă
t – tata
N – Nina
s – sanie
V – Viorel
m – măr
F – Florin
L – Laura
o – om
După ce au scris cuvintele în caiete, le vor arăta clasei şi profesorului. Elevul care
scrie cuvintele corect este câştigătorul concursului.
JOCUL„FAMILIA DE CUVINTE”
În jocul „Familia de cuvinte”, elevii au găsit toate cuvintele înrudite cu cele date de
mine, după aceea formează propoziţii cu cuvintele.
326

Repere CES nr. 4

Martie 2021

Exemplu:
grădină
- grădinar
- grădiniţă
- grădinărit
- a grădinări
- îngrădit
S-au alcătuit şi enunţuri de tipul:
„Tatăl meu este un grădinar foarte priceput.”
sau
„Bunica toată ziua a grădinărit.”
Un alt joc draguţ este:
JOCUL „CUVINTE AMESTECATE ”
În acest joc elevii au de aranjat într-o anumită ordine cuvintele astfel încât să rezulte o
propoziţie.
Exemplu: dau, eu, sania, Iarna, mă, cu.
Iarna eu mă dau cu sania.
Toate aceste jocuri le-am utilizat ca mijloace didactice în acestă perioada a şcolii
online dar şi în perioada cât am predat faţă în faţă.
BIBLIOGRAFIE
1. platforma Wordwall.Net
2. https://www.scribd.com/user/259234259/AncaMaria
3. https://ro.scribd.com/doc/32696832/1joculdidactic
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SĂ NU LĂSĂM PE NIMENI ÎN URMĂ!
Prof. Munteanu Mihaela
Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci, jud. Galați
În întreaga lume, viețile a cel puțin 1,5 miliarde de elevi și familiile lor au fost afectate
în mod semnificativ de închiderea școlii cauzată de focarul COVID-19. Guvernele au răspuns
ținând cursuri de la distanță - în mare măsură online - pentru a se asigura că studenții continuă
să studieze.Cu toate acestea, această măsură nu abordează discontinuitatea și întreruperea
educației pentru toți elevii. Estimarea a 1,5 miliarde de elevi afectați nu îi ia în considerare
toți cei marginalizați, dezavantajați sau „invizibili” în sistemele educaționale. Platformele și
resursele de învățare online și bazate pe tehnologie înaltă ar trebui să fie disponibile la nevoile
tuturor elevilor.
Părinții cu care am discutat și care au elevi cu nevoi speciale de educație spun că miza
este mare dacă școlile nu se redeschid în curând. Ei susțin, în general, ca elevii, copiii lor nu
numai că sunt în urmă din punct de vedere academic, ci le lipsesc și etapele de dezvoltare și
pierd abilitățile cheie necesare unei vieți independente. Pentru părinții copiilor cu nevoi
speciale, un an școlarîn pandemie înseamnă că ar putea pierde accesul la terapii și la
susținerea din partea specialiștilor cu care lucrau. În conversațiile despre redeschiderea
școlilor - sau chiar despre modul de modelare a învățării virtuale - părinții elevilor din
educația specială se tem că nevoile unice ale copiilor lor nu sunt luate în considerare ca fiind
ceva urgent. Chiar dacă profesorii s-au implicat în mod admirabil și în situația învățământului
online, nu putem să uităm faptul că elevii cu cerințe speciale au cel mai mult nevoie de
îmbrățișări liniștitoare.
Elevii cu CES se confruntă cu o varietate de bariere în calea educației, de exemplu,
este necesar mai mult timp și mai multe resurse pentru ca elevii cu cerințe speciale să
participe activ la învățare. Aceasta include echipamente, acces la internet și materiale și suport
special concepute. Acest lucru face ca învățarea să fie mai costisitoare pentru elevi și familiile
lor.
O altă barieră este că mulți profesori nu dispun de cunoștințe și abilități în domeniul
TIC. Nu sunt pregătiți să predea online și nu pot asigura angajamentul elevilor, în special
pentru elevii cu cerințe speciale. Pentru a depăși barierele impuse de învățarea online, părerea
mea e că, pentru elevii cu cerinte speciale, curriculele trebuie deseori ajustate. De exemplu,
temele pot fi simplificate, permițându-le elevilor să dicteze mai degrabă decât să scrie, iar
materialele audio pot fi furnizate pentru sarcini de lectură. Evaluarea ar putea fi realizată mai
mult prin proiecte. Învățarea bazată pe proiecte îmbunătățeștestima de sine și promovează
angajamentul pozitiv.
Ar fi important să primim ca si profesori, mai multe îndrumări și exemple de
materiale, planificări și modele de bună practică de la cei bine pregătiți în domeniu, de la
inspectoratele județene pentru a găsi cele mai eficiente metode de cu privire la modul de
predare a lecțiilor în online în educația copiilor cu cerințe speciale.Sugestiile menționate mai
sus sunt doar vârful aisbergului. Este responsabilitatea colectivă a guvernului, profesorilor,
părinților și îngrijitorilor să contribuie la reducerea inegalităților educaționale pentru elevii cu
CES, în special în perioada de criză precum virusul COVID-19.
Pentru a se asigura că sunt furnizate soluții sistematice pe termen lung, trebuie
explorați toți factorii care afectează accesul la educație, inclusiv politica, legislația, finanțarea,
resursele umane și datele.
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FIECARE COPIL ARE DREPTUL LA EDUCAȚIE
Prof. înv. prescolar Mușat Ioana Roxana
Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, GPN Rotărăști
‘Omul este ca un copac. Dacă stai în fața lui să-l vezi dacă crește sau dacă a crescut, nu vei
vedea acest lucru. Dar, dacă-l îngrijești și ai grijă de el, curățându-l de buruieni vei vedea
cu timpul cum el se înalță,crește și devine falnic.’
Atunci când spunem "cerințe educaționale speciale" facem referire la o categorie
macro care include în sine toate dificultățile de învățare posibile ale elevilor, atât situațiile
considerate în mod tradițional ca handicap (mental, fizic, senzorial), cât și cele referitoare la
învățarea specifică, cum ar fi dislexia, tulburări de deficit de atenție sau alte situații de
comportament, probleme psihologice, relaționale.
Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu
deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de
inadaptare la exigenţele şcolii. Din această categorie fac parte:
- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi
mintale, paralizia cerebrală);
copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit
de atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă);
- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de
panică, tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia
nervoasă, supra-alimentarea);
- copiii cu handicap asociat;
- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down,
dislexia, discalculia, dispraxia);
- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul
Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului
Copiii integraţi au nevoie de sprijinul nostru, al cadrelor didactice şi de sprijinul
colegilor de clasă. Ei nu trebuie marginalizaţi în nici un fel, nu trebuie „uitaţi” în clasă
pornind de la ideea că nu vor putea ajunge niciodată ca şi ceilalţi elevi.
Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea
integrării acestora în mediul şcolar. Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului
într-o persoană capabilă să-şi creeze propriile procese şi strategii de raţionament utile pentru
rezolvarea problemelor reale şi apropiate.
Una dintre soluțiile propuse de către factorii abilitață este adaptarea curriculum-ului la
nivelul clasei. Curriculum-ului şcolar actual vizează un grad mare de flexibilitate, astfel încât
să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale
de învăţare. Așadar formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de
transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat. Astfel, în urma
analizei amănunţite a evaluărilor iniţiale, trebuie proiectat conţinuturile individualizat şi
diferenţiat, astfel încât să poată fi înţelese de către elevi, am avut în vedere faptul că învăţarea
trebuie văzută ca un proces la care elevii participă în mod activ, îşi asumă roluri şi
responsabilităţi.
Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile
individuale din perspectiva diferenţelor dintre elevi.
Curriculumul diferențiat, atât pentru copiii cu dizabilităţi, cât şi pentru cei cu potenţial
de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize: sistemul de învăţământ se poate adapta
unor abilităţi şi trebuinţe diferite; aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe
tipuri de programe adaptate; realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi
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organizarea obiectivelor educaţionale conform diferenţelor individuale; diferitele trebuinţe
educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate.
Prin diferenţierea curriculară se-nțelege necesitatea selecţionării sarcinilor de învăţare
după criteriul maturităţii intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice.
De aceea este nevoie de o adaptare a procesului instructiv educativ la posibilităţile
intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului.
Toţi elevii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o
diferenţiere educaţională pentru că: au abilităţi diferite, au interese diferite, au experienţe
anterioare de învăţare diferite, provin din medii sociale diferite, au diferite comportamente
afective (timiditate, emotivitate) au potenţial individual de învăţare, învaţă în ritmuri diferite,
au stiluri de învăţare diferite.
Integrarea copiiloe cu CES se poate realiza nu doar în cadrul activităților de educative
de învățare ci si prin intermediul activităților extracurriculare. Rolul terapeutic al activităţilor
extracurriculare are drept scop că prin ele se poate realiza mai uşor socializarea copiilor cu
CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi
abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara
cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială.
Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit dezvoltarea
relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea interesului
de cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu, formarea şi dezvoltarea unor
sentimente de preţuire a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic
adecvat.
În contextual actual pentru copiii cu CES, provocarea a fost destul de mare si părinții
au fost cei care s-au lăsat îndrumați de cadrele didactice pentru a susține învățarea. Pentru a
facilita accesul la educație m-am deplasat la locuința copiilor și am distribuit fișe de lucru cu
instrucțini accesibile părintelui pentru a realiza lucrările în funcție de disponibilitatea
părintelui și dispoziția copiilor. Am citit împreună povești scurte cu imagini sugestive si acolo
unde am reușit să ne conectăm am insistat asupra dezvoltării limbajului prin repetiție și multe
jocuri care sa-i stimuleze din punct de vedere cognitiv.
"Nu există copil perfect, așa cum nu există părinte perfect,
dar există copilul special, văzut prin ochii părintelui special."
BIBLIOGRAFIE
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EDUCAȚIA COPIILOR CU CERINȚE SPECIALE
Prof. înv. preșcolar Mușuroi Gina Mădălina
Școala Gimnazială Mihai Eminescu,G.P.P. nr. 1 Corabia
Persoanele deficiente au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl
consideră un dezastru, iar altele un simplu inconvenient. Din categoria copiilor cu C.E.S
(cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără
deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această
categorie fac parte:
- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi
mintale, paralizia cerebrală);
- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu
deficit de atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă);
- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de
panică, tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia
nervoasă, supra-alimentarea);
- copiii cu handicap asociat;
- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down,
dislexia, discalculia, dispraxia);
- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul
Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului).
Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă
prin joc informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din
mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. Datorită faptului că se
desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru
persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie
de minim două persoane pentru a se desfăşura.
Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. Copiii cu
tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD
jocurile trebuie să fie cât mai variate. Şcoala este de asemenea un mediu important de
socializare.
Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate,
integrate în structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în
clasele obişnuite, integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. Integrarea
şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia
psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei
motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul
sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa;
corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le
rezolva; existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate
normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.
În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi
slabi sau indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive,
copilul cu tulburări de comportament se simte respins de câtre mediul şcolar (educatori,
colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în
grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea.
Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii
sociale, persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate.
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Aceste persoane sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale,
trăind în familii problemă, care nu se preocupă de bunăstarea copilului.
Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de
terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predareînvăţare şi evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe
terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi
vocaţională personală şi a familiei.
Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un
volum mai mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este
posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă
care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat.
Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie
individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. De asemenea copiii au
nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să primească în
activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate.
Copiii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi
modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces
pentru deplasare, asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică.
Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât
consultarea psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce,
cu implicarea tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este
şi el de un real ajutor, el oferind consilierea elevului şi a familiei.
Strategii şi intervenţii utile din partea cadrului didactic:
- Crearea unui climat afectiv-pozitiv;
- Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare;
- Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini
pozitive a colegilor;
- Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale;
- Încurajarea eforturilor;
- Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea
dependenţă;
- Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă,
astfel încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres;
- Crearea unui climat afectiv, confortabil;
- Centrarea învăţării pe activitatea practică;
- Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare, etc.
Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să
depăşească barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au
abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala
trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze
îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. Putem
stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii
comunităţii.
Aceşti copii nu sunt speciali în sine. Ei au nevoie doar de o abordare personalizată în
ceea ce priveşte demersurile pe care le întreprindem în educaţia lor. Educaţia incluzivă (după
definiţia dată de UNESCO) este un mod de educaţie adaptat la şi individualizat în funcţie de
nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă, în care se
regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi nivele de competenţă foarte diferite. Prin educaţia
incluzivă este oferit suport - în cadrul şcolilor de masă şi al claselor normale - copiilor cu
332

Repere CES nr. 4

Martie 2021

dificultăţi de învăţare, indiferent de originea lor socială sau de tulburările pe care le prezintă,
acceptaţi alături de colegii lor "normali".
Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază,.
Conform principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de
nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să
conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare
socială. Diferenţierea şcolară pe baza apartenenţei la o anumita categorie socială sau a
nivelului de dezvoltare individuală este nedreaptă şi nu justifică excluderea din şcoala de
masă. Al doilea argument care susţine necesitatea mişcării integraţioniste este acela că şcoala
de masă este cea care asigură mediul, precum şi nivelul de calitate cel mai propice
învăţământului şi însuşirii aptitudinilor sociale şi cognitive. Pentru a uşura copiilor cu
dificultăţi de asimilare integrarea în şcolile de masă, este necesar ca în aceste şcoli să se
asigure o atmosferă mai primitoare şi de acceptare.
O caracteristica speciala a acestor copii "în pericol de excludere" o constituie faptul că
posibilităţile lor nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii. Ei nu
se adaptează cu uşurinţă si nu pot obţine succese în cadrul sistemului educaţional tradiţional.
(Nu reuşesc la examenele de capacitate sau bacalaureat, nu reuşesc să obţină diplome). În
spatele acestor probleme, stă desigur şi nivelul lor ineficient de funcţionare a proceselor
cognitive, agravat de faptul că nici în cadrul familiei şi nici în şcoală, ei nu beneficiază de o
stimulare cognitivă corespunzătoare. Deficitul cognitiv apărut în urma educaţiei
necorespunzătoare este totuşi reversibil şi poate fi compensat chiar şi în cazul unor tulburări
organice, cu condiţia ca potenţialul copilului să fie activat în mod corespunzător. Toate aceste
corecturi se pot realiza în cadrul şcolii de masă şi al familiei, cu ajutorul programelor de
dezvoltare cognitivă.
Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane cu cerinţe educative
speciale ar trebui să ţină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală şi asigură
independenţa sa economică şi integrarea sa socială, cea mai completă posibil, trebuie incluse
şi dezvoltate programe de readaptare, măsuri individuale şi colective care să favorizeze
independenţa personală, care să-i permită să ducă o viaţă cât mai normală şi completă posibil,
ceea ce include dreptul de a fi diferit. O readaptare totală presupune un ansamblu de măsuri
fundamentale şi complementare, dispoziţii, servicii de facilitare care ar putea garanta
accesibilitatea la confortul fizic şi psihologic. Adaptarea mobilierului exterior şi urbanismul,
accesul în clădiri, la amenajări şi instalaţii sportive, transportul şi comunicaţiile, activităţile
culturale, timpul liber şi vacanţele trebuie să constituie tot atâţia factori care contribuie la
realizarea obiectivelor readaptării educative ale tuturor copiilor.
Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în
dificultate şi nevoilor de educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu
sprijinul tuturor.
BIBLIOGRAFIE
1. Weihs T J “Copilul cu nevoi speciale”, Ed Triade, Cluj Napoca, 1998
2. Arcan P, Ciumageanu D “Copilul deficient mintal”, Ed Facla
3. Verza F “Introducerea în psihopedagogia specială şi asistenţa socială”, Ed Fundatiei
Humanitas, 2002
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ADAPTAREA ÎNVĂŢĂRII ONLINE PENTRU ELEVII CU CERINŢE
EDUCAŢIONALE SPECIALE
prof. Nae Mihaela, prof. Gȋlcă Claudiu Gabriel
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Piteşti, jud. Argeș
Dificultăţile de învăţare apar frecvent în copilăria mică şi mijlocie, dar şi la adolescent
şi adult, ele manifestându-se printr-un comportament ineficient, inadecvat, inoperant şi cu
randament scăzut. Caracterul unic al deficienţei este ceea ce îi deosebeşte pe toţi elevii cu
dificultăţi de învăţare. Diferenţele ce se întâlnesc la majoritatea copiilor cu CES sunt foarte
mari, astfel încât nu se pot stabili criterii ferme pentru fiecare categorie de dificultăţi
„clasice”. Chiar dacă elevii cu CES nu se încadrează perfect într-o anumită categorie, totuşi
pot fi grupaţi după caracteristici comune bazate pe cerinţe educative speciale. O caracteristică
comună a elevilor cu dificultăţi de învăţare constă în discrepanţa accentuată dintre nivelul
aptitudinal şi rezultatele obţinute de subiect. Pentru depistarea dificultăţilor de învăţare există
două criterii principale:
Primul îl reprezintă criteriul excluziunii prin intermediul căruia se determină dacă un
elev posedă o anumită dificultate de învăţare sau dacă dificultăţile sunt asociate altor
afecţiuni.O caracteristică comună a elevilor cu CES este prăpastia care se formează între
aptitudini şi realizările lor. Se pot întâlni elevi ce prezintă la nivelul limbajului vorbit
aptitudini superioare, dar prezintă grave deficienţe în cadrul limbajului scris. Tocmai această
diferenţă reprezintă al doilea criteriu tradiţional pentru depistarea elevilor cu dificultăţi de
învăţare.
Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcoala publică a apărut ca o reacţie firească şi
necesară a societăţii deoarece „fiecare copil are dreptul fundamental la educaţie şi fiecărui
copil trebuie să i se ofere şansa de a ajunge şi de a se putea menţine la un nivel acceptabil de
învăţare” (Declaraţia Conferinţei de la Salamanca).Trebuie să acceptăm ideea că toţi copiii,
inclusiv cei cu dizabilităţi, trebuie să beneficieze de şansa de a participa la viaţa socială,
integrarea socială fiind pregătită şi condiţionată de integrarea şcolară.
Avantajele utilizării TIC pentru elevii cu CES:
• motivarea elevilor, dezvoltarea interesului pentru studiu;
• lecţii diferenţiate, în funcţie de potenţialul fiecărui elev;
• învăţarea individualizată;
• învăţare activă, eficientă, interactivă;
• accesibilizarea fenomenelor;
• rol administrativ;
• asigură accesul pentru toţi la noile tehnologii;
• evaluare cu un grad mai mare de obiectivitate şi adaptată la nivelul de dezvoltare al elevilor;
• creşterea randamentului profesorului, încurajarea inovaţiei didactice;
• dezvoltarea abilităţilor de lucru cu calculatorul;
• dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă;
• climat de cooperare.
De asemenea, există soft-uri pentru persoanele cu CES, astfel:
Pentru deficienţa vizuală
ZoomLinux:35 de programe didactice organizate într-o bază de date, destinate utilizării de
către persoanele cu deficienţe de vedere-practic o lista cu link-uri catre site-urile
respective;
Wordstar:Program de sinteză vocală pentru nevăzători.
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Windows Magnifier (lupa) –aplicaţie a Windows –ului, existentă ȋn computer, care face
ecranul calculatorului mai uşor de citit pentru persoanele cu deficienţe de vedere, prin
crearea unei ferestre separate care afişează o porţiune mărită a ecranului.
Balabolka- cititor de text gratuit.
Pentru deficienţa auditivă
- Soft educaţional romanesc TARA- este un program educaţional destinat copiilor
hipoacuzici sau surzi.
- Aplicatia WindowsMoviemaker transforma sonorul unui film în text pe ecran.
Pentru deficienţa psihomotorie
 Viacam/eViacam, este un program gratuit, care permite utilizatorului să mişte
cursorul mouse-ului prin mişcarea capului. Programul funcţionează pe orice calculator
echipat cu o cameră web, fără accesorii suplimentare.
 Simon listens, recunoaşte vorbirea și permite înlocuirea mouse-ului şi a tastaturii. De
exemplu comanda vocala”1” este pentru folderul documente, “2” pentru filme, s.a.m.d.
Pentru alte deficiente
 SENSwitcher este pentru persoanele cu dificultăţi de învăţare multiple şi
profunde.
 Filmuleţe terapeutice pentru copii cu tulburări emoţionale (despre anxietate
depresie, etc)
 Pentru a lucra online cu copii cu autism, poate fi cumpărată aplicaţia in limba
romana ABA KIT
Activitatile online se pot folosi și la elevii cu CES:
 “Matematica distractivă”pentru elev;
 Filmuleţe de predare şi jocuri educative pentru limba romȃna, matematica,
ştiinţele
naturii şi muzică;
 Jocuri educaţionale, cu specificul unei materii pe nivele de clasa;
 Jocuri, filmuleţe amuzante cu animale şi planşe de colorat;
 Poveşti audio, grupate pe autori;
 Activităţi interactive, chiar si pentru elevi de liceu sau psihologi .
Cerinţe educaţionale speciale (CES) reprezintă necesităţi educaţionale suplimentare,
implementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi
celor caracteristice unei anumite deficienţe, tulburări sau dificultăţi de învăţare precum şi o
asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.).
Dezvoltarea tehnologiilor informațiilor și comunicării și avantajele folosirii acestora
reprezintă o realitate a lumii actuale față de care școala prin specialiștii săi trebuie să
manifeste deschidere, capacitate de asimilare, adaptare și valorificare eficientă în raport cu
beneficiarii săi direcți.
Atât timp cât acceptăm, ca profesori, că tehnologia modernă care facilitează accesul la
informații și relaționarea rapidă și complexă cu medii dintre cele mai diverse ocupă astăzi un
loc foarte important în viața elevilor noștri, trebuie să înțelegem și că acest aspect poate și
trebuie valorificat și în activitatea noastră.
BIBLIOGRAFIE
1. Gherguţ, Alois – „Sinteze de psihopedagogie specială”, Editura Polirom, Iaşi, 2007
2. Neamţu, Cristina, Gherguţ, Alois – „Psihopedagogie specială”, Editura Polirom, Iaşi, 2000
3. Asociaţia RENINCO România – „Ghid de predare –învăţare pentru copiii cu cerinţe
educative speciale”, UNICEF
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PROBLEMELE ȘCOLARE ALE ELEVILOR CU CERINȚE
EDUCAȚIONALE SPECIALE ÎN PANDEMIA COVID-19
Nanau Camelia Roxana, Ungureanu Mihaela
Gr.P.P ,,Floare Albastră,, Craiova, jud. Dolj
Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre cei peste 91% dintre
elevii lumii care au fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, întreruperea obiceiurilor
educaționale și obligația de a trece la medii de învățare la distanță presupun provocări
suplimentare, într-o situație deja dificilăPotrivit sursei citate, unele țări, precum Finlanda, au
acționat în sprijinul elevilor cu CES încă din primele momente ale închiderii școlilor,
pregătind instruirea la domiciliu pentru acești copii.
Dar, pe măsură ce țările au fost obligate să impună măsuri de distanțare și izolare, a
devenit necesară predarea online. Elevii cu CES riscă o dublă penalizare în timpul închiderii
școlilor – din punct de vedere al accesului la educație, dar și cel al incluziunii se bazează,
adesea, mai mult decât ceilalți copii pe diverse tehnologii pentru educație, ceea ce ar fi un
avantaj pentru tranziția lor către educația online. Dar nevoile lor specifice îi împiedică adesea
să aibă acces la diversele instrumente folosite în prezent:
• copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe
canale video
• copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin
platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil
• elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți
când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează suficient atenția
• pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale,
pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare
• copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine
în învățare
• copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația
actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și
schimbe programul și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea
pandemiei.
În condițiile în care contextul epidemiologic impune desfășurarea activității cadrelor
didactice itinerante și de sprijin în sistem online, se recomandă:
► stabilirea unor canale/mijloace de comunicare accesibile, în acord cu elevii și părinții/
tutorii acestora;
► stabilirea unui program săptămânal al activităților online pentru elevii cu CES care
beneficiază de servicii de sprijin și comunicarea acestuia tuturor celor implicați (elevi,
părinții/ tutorii)
► crearea contextelor adecvate, astfel încât elevii cu CES să fie motivați să participe activ în
desfășurarea activităților online;
► adaptarea intervenției educaționale și a suportului acordat la particularităților de vârstă și
de diagnostic ale preșcolarilor/ elevilor cu CES, precum și la specificul activităților
desfășurate în mediul virtual, în vederea asigurării transmiterii și receptării optime a
informațiilor;
► colaborarea cu cadrele didactice de la clasă, în vederea identificării celor mai bune strategii
de desfășurare a activităților de învățare online, precum și a modalităților de adaptare a
materialelor și sarcinilor de lucru pentru elevii cu CES;
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► adoptarea unui set unitar, la nivelul echipei multidisciplinare, de aplicații pentru învățarea
online, accesibile de pe un anumit număr de echipamente/dispozitive diverse (telefon, tabletă,
PC etc.), adaptate tipului de dificultate a elevilor;
► accesarea unor platforme integrate, interactive, dar și atractive pentru elevi (Zoom, Google
Classroom, Moodle, Edmodo, Kahoot!);
► elaborarea, adaptarea, selectarea resurselor educaționale deschise și a altor categorii de
mijloace și resurse care pot fi utilizate în intervenția educațională pentru elevii cu CES
integrați în învățământul de masă, în sistem online;
► proiectarea activității suport pentru învățarea online și realizarea adaptărilor curriculare din
perspectiva principiilor didacticii generale și a celor specifice învățământului special și special
integrat;
► elaborarea unor materiale didactice atractive, sub formă de jocuri, prezentări, teste
interactive etc., în scopul antrenării preșcolarului/elevului cu CES în activitate;
► adaptarea intervenției educaționale la particularitățile de vârstă și de diagnostic ale elevilor,
precum și la specificul activităților desfășurate în mediul virtual, în vederea asigurării
transmiterii și receptării optime a informațiilor:
►durata unei activități să fie cuprinsă între 15-30 de minute; ▪ volumul și gradul de dificultate
al sarcinilor de lucru să fie echilibrate; ▪ mijloacele de comunicare online să fie selectate în
funcție de echipamentele informatice disponibile.
► realizarea unui instructaj clar și coerent privind utilizarea materialelor didactice, a
instrumentelor de lucru şi de evaluare specifice, transmise prin mijloace digitale;
► elaborarea de instrumente de evaluare aplicabile online, în funcție de particularitățile de
vârstă și de diagnostic ale elevilor, pentru înregistrarea progresului acestora;
► oferirea unui feedback constructiv permanent preșcolarilor/ elevilor și, după caz,
părinților/tutorilor acestora, în urma participării la activitățile desfășurate și a rezolvării
sarcinilor de lucru;
► accentuarea rolului părintelui/tutorelui în procesul de învățare sub aspectul promovării de
către acesta a unui comportament pozitiv de relaționare și colaborare cu cadrele didactice și cu
profesorul de sprijin; consilierea părinților/tutorilor în vederea facilitării desfășurării
activităților de învățare, în sistem online, pentru proprii copii;
► evitarea supraîncărcării preșcolarilor/elevilor cu CES cu sarcini de învățare, fie de către
părinți/tutori, fie de către cadrele didactice, în condiţiile învățării online.
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EDUCATIA COPIILOR CU CERINȚE SPECIALE
Informatician Neagoe Doina Liliana
Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman
Educația specială are în vedere un anumit tip de educație adaptată și destinată copiilor
care nu reușesc să atingă în cadrul învățământului obișnuit nivele educative și sociale
corespunzătoare vârstei.
Cerințe/nevoi educative speciale - CES - este o sintagmă, care se referă la cerințele în
plan educativ ale unor categorii de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficiențe
de natură intelectuală, senzorială, psihomotrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiții
psihoafective, socio-economice sau de altă natură; aceste cerințe plasează persoana/elevul
într-o stare de dificultate în raport cu ceilați din jur, stare care nu-i permite o existență sau o
valorificare în condiții normale a potențialului intelectual și aptitudinal de care acesta dispune
și induce un sentiment de inferioritate ce accentuează condiția sa de persoană cu cerințe
speciale.
În consecință, activitățile educative școlare și/sau extrașcolare reclamă noi modalități
de proiectare și desfășurare a lor în relație directă cu posibilitățile reale ale elevilor, astfel
încât să poată veni în întâmpinarea cerințelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu
actul educațional (acest proces presupune, pe lângă continuitate, sistematizare, coerență,
rigoare și accesibilizare a conținuturilor, un anumit grad de înțelegere, conștientizare,
participare, interiorizare și evoluție în planul cunoașterii din partea elevilor). Altfel spus,
cerințele educative speciale solicită abordarea actului educational de pe poziția capacității
elevului deficient sau aflat în dificultate de a înțelege și valorifica conținutul învățării, și nu de
pe poziția profesorului sau educatorului care desfășoară activitatea instructiv-educativă în
condițiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi.
Evident că această sintagmă poate avea un înțeles anume pentru fiecare elev în parte,
în sensul că fiecare elev este o individualitate și, la un moment dat, într-un domeniu sau altul
al învățării, reclamă anumite cerințe educaționale specifice pentru a putea înțelege și
valorifica la maximum potențialul său în domeniul respectiv (spre exemplu, un elev poate
întâmpina dificultaăți de învățare la matematică sau fizică, unde sunt necesare, în special,
anumite categorii de operații ale gândirii la care elevul respectiv este deficitar; în schimb, la
disciplinele din celelalte arii curriculare obține rezultate bune, chiar peste media clasei).
CJRAE/CMBRAE reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în
oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate
copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura
tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.
Certificatul CES ajută strict pentru orientarea școlară și este legat de nevoile
particulare de învățare. Certificatul de handicap atestă dizabilitatea în sine. Dacă un copil are
certificat CES nu înseamnă că are automat și certificat de handicap.
Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre cei peste 91% dintre
elevii lumii care au fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, întreruperea obiceiurilor
educaționale și obligația de a trece la medii de învățare la distanță presupun provocări
suplimentare, într-o situație deja dificilă.
Copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe
canale video, iar cei cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine
greutăți când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează suficient atenția.
O parte dintre cei cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele
trimise prin platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil, iar cei cu probleme de
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funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale, pentru diverse materii ar putea
deveni o sarcină copleșitoare.
Să nu uităm și de copiii cu dislexie sau disgrafie, aceștia ar putea să întâmpine greutăți
dacă trebuie să parcurgă singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul sau
mijloacele să-i sprijine în învățare.
Copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația
actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și schimbe
programul și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea pandemiei.
Totusi, sintagma cerințe educationale speciale este utilizată mai ales în domeniul
psihopedagogiei speciale, unde semnifică necesitatea unor abordări diferențiate și specializate
ale educației copiilor cu dizabilități/deficiențe mintale, intelectuale, ale celor cu afecțiuni
neuropsihice, neurofiziologice, senzoriale, fizice, somatice.
Normalizarea este un termen care se referă, în principal, la asigurarea unor condiții de
viață, corespunzatoare pentru persoanele cu cerințe speciale, acceptarea acestora în cadrul
societății sau comunității din care fac parte, fiindu-le asigurate aceleași drepturi,
responsabilităti și posibilități de acces la serviciile comunitare ca și celorlalți membri ai
societății, în scopul dezvoltării și valorificării optime a potențialului de care aceste persoane
dispun. Altfel spus, normalizarea se referă la sprijinul oferit persoanelor cu cerințe speciale de
către componentele sistemului social pentru a permite acestora un mod de viață similar sau
apropiat cu al celorlalți membrii ai societății; consecințele practice ale normalizării sunt
programele și acțiunile bazate pe incluziune și integrare.
Ideea integrării copiilor cu dizabilități în școala publică a apărut ca o reacție necesară
și firească a societății la obligația acesteia de a asigura normalizarea și reformarea condițiilor
de educație pentru persoanele cu cerințe educative speciale.
Fiecare unitate de învăţământ în care se află copii cu dizabilităţi şi/sau CES include în
regulamentul de organizare şi funcţionare proceduri privind aprobarea prezenţei facilitatorilor
în unitatea de învăţământ, precum şi modul de organizare a activităţii acestora, acestea fiind
prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar.
Facilitatorul poate fi unul dintre părinţi, asistentul personal, pentru copiii cu grad de
handicap grav, o persoană numită de părinţi faţă de care copilul are dezvoltată o relaţie de
ataşament sau un specialist recomandat de părinţi/reprezentantul legal.
Integrarea înseamnă că relațiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoaștere a
integrității lor, a valorilor si drepturilor comune pe care le posedă. Când lipsește recunoasterea
acestor valori, se instaurează alienarea și segregarea între grupurile sociale. Altfel spus,
integrarea se referă la relația stabilită între individ și societate și se poate analiza având în
vedere mai multe niveluri, de la simplu la complex.
Procesul de integrare a copiilor în dificultate presupune din partea profesioniștilor
antrenați nu doar interes, cunoștințe și competențe – ci și o capacitate reală de a lucra în
echipa. O echipă constituită atât în cadrul școlii, dar și o echipă la nivel interinstituțional, care
să-i includă pe toți profesioniștii care răspund de copil: educator sau asistent maternal, asistent
social, profesor diriginte, director de școală și alții.
Pentru fiecare copil aflat în sistemul de protecție este necesară elaborarea și aplicarea
unui proiect personalizat de îngrijire, educare, recuperare, (re)integrare familială și socială.
Alternativă a învăţământului special, educaţia integrată permite acordarea serviciilor
de sprijin pentru copii cu posibilităţi reale de recuperare şi reintegrare, care altădată ar fi fost
orientaţi către şcoala specială. Pentru a realiza integrarea copiilor cu CES, trebuie să acţionăm
asupra diferitelor nivele de dezvoltare a personalităţii lor, şi anume: la nivel biologic, la nivel
psihic, la nivel social.
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Principalul motiv pentru promovarea frecventării şcolilor obişnuite de către copiii cu
deficienţe (sau din familii/medii vulnerabile) constă în sporirea posibilităţilor lor de a învăţa
din interacţiunea cu alţii şi în promovarea participării lor la viaţa comunităţii. Deseori aceşti
copii sunt excluşi din viaţa comunităţii. Fie că se ascund în casă dacă arată diferit, din cauza
fricii şi/sau superstiţiilor. Deseori necesităţile lor nu sunt recunoscute şi se consideră că nu pot
contribui aproape deloc la viaţa comunităţii. Dar această izolare reduce posibilităţile copiilor
de a învăţa, de a creşte şi a se dezvolta la nivelul potenţialităţilor native. Astfel, sunt dublu
dezavantajaţi! Procesul de învăţare a copiilor nu se desfăşoară exclusiv la şcoală. Ei învaţă de
la familiile lor, din contactul cu semenii şi prietenii, din participarea la diversele activităţi care
au loc în comunitate. Dar anume, şcoala contribuie la promovarea acestor forme de învăţare
diferită. Cadrele didactice au o responsabilitate specială – de a se asigura că toţi copiii
participă din plin la viaţa societăţii şi că educaţia le oferă şanse egale. Prin educaţie pentru toţi
ar trebui să fie posibil ca toate fiinţele umane, inclusiv cele cu dizabilităţi, să-şi dezvolte
întreg potenţialul, să aducă folos societăţii şi, mai presus de toate, să se îmbogăţească prin
diferenţa lor şi nu să fie depreciate. În lumea noastră constituită din diferenţe de toate felurile,
nu persoanele cu dizabilităţi, ci societatea, în mare, are nevoie de educaţie specială pentru a
putea deveni o veritabilă societate pentru toţi.
O parte importantă este cea referitoare la proiectul de integrare în școală și
comunitate. Pentru orice copil în dificultate care urmează o formă de învățământ preșcolar sau
școlar acest proiect se realizeză în parteneriat cu școala din comunitate. Managerul de caz va
antrena în elaborarea și aplicarea acestui document scris pe directorul școlii și pe învățătorul
sau profesorul diriginte care răspunde de educația copilului respectiv. După actuala criză va
fi nevoie de intervenții mai bine structurate și coordonate în sprijinul elevilor cu cerințe
educaționale speciale, intervenții care să implice deopotrivă școlile, profesorii, consilierii,
familiile copiilor vulnerabili, care au cel mai mult de suferit.
BIBLIOGRAFIE
https://www.edupedu.ro/problemele-scolare-ale-elevilor-cu-cerinte-educationale-speciale-inpandemia-covid-19
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PLATFORMELE EDUCAȚIONALE - OPORTUNITĂȚI ȘI LIMITĂRI ÎN
UTILIZAREA ACESTORA ÎN ACTIVITĂȚILE CU ELEVII CU CES
Prof. Nică Maria-Ramona,
Școala Gimnazială „Gheorghe Tătărescu” Târgu-Jiu, Județul Gorj
În învățământul gimnazial și liceal, conectarea online a avut ca principal obiectiv în
organizarea învățământului de la distanță, nu atât transmiterea unor conținuturi, cât
organizarea și verificarea învățării. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul
este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să
vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia
mai întâi, apoi tehnologia.
Printre marile provocări ale unui dascăl, integrarea unui elev cu cerințe
educaționale speciale într-o clasă obișnuită, este, de departe, cea mai mare dintre toate!
Legislația este generoasă, însă incluziunea este un proces nestandardizat, nu există o strategie
unitară de aplicare a legislației în vigoare, profesorii nu au fost suficient instruiți să lucreze cu
elevi cu CES, iar adaptarea materiei și a mijloacelor de predare-învățareeste dificil de realizat
de cele mai multe ori. Copiii cu CES au dificultăți de învățare și au nevoie de ajutor
suplimentar în gândire, la înțelegere, în plan senzorial și emoțional, în vorbire, în plan fizic.
În prezent, numărul elevilor cu deficienţe de învăţare este în continuă creştere, în
diferite ţări ale lumii şi din cauza includerii în această categorie a copiilor cu intelect de limită
şi handicap mintal uşor. Frecvenţa acestora atinge pragul maxim la grupa de vârstă 9-14 ani.
Recuperarea elevilor cu deficienţe de învăţare este un proces complex, ce se
desfăşoară în echipe interdisciplinare de specialişti, conform unor programe adaptate şi
individualizate, pentru categoria de deficienţe de învăţare căreia i se adresează.
Şcoala românescă posedă o bună tradiţie în tratarea dificultăţilor de învăţare
întâmpinate la elevi.
În trecut, pentru sprijinirea elevilor cu dificultăţi de învăţare, au fost înfiinţate, în ţara
noastră clase de recuperare. Acestea au fost concepute să funcţioneze ca „sisteme deschise cu
program prelungit, cu cadre didactice special pregătite, cu efectiv redus de elevi, în scopul
individualizării muncii de recuperare”.
În prezent, cercetătorii recomandă integrarea totală a copiilor cu deficienţe de învăţare
în învăţământul obişnuit, şi se preconizează şi includerea acestora în şcoala cea mai apropiată
de domiciliu şi în comunitatea în care trăiesc, prin crearea unei vaste reţele de sprijin.
Specialiştii din cele mai diverse domenii – defectologi, psihologi, pedagogi, logopezi,
terapeuţi ocupaţionali, kinetoterapeuţi, medici şi asistenţi sociali, sunt solicitaţi să se alăture
echipelor de intervenţie pentru ajutorarea acestor elevi.
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu
atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de
evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un
document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi
în învățare.
Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o
serie de opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este
uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca
elevii să vă arate că știu – au învățat să facă?
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să
creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor cu CES
sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți
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permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în
mod constant într-un sens pozitiv.
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de
socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Să enumerăm câteva:
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot
fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de
comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți
elevilor etc.
– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți
elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale.
– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține
feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste
scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca
material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai
multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback
prompt.
Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu.
Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă
dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să
includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată
ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.
– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei
înșiși itemi de teste.
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a
realiza prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-omatic în care să surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea
proprie.
Adaptarea pentru copii cu cerințe educaționale speciale poate să apară ca un proces
greoi, spontan, în timp ce integrarea este complexă, presupune pregătire şi se realizează în
timp îndelungat. Pandemia de COVID-19 a afectat sistemele de educaţie şi formare din
întreaga lume, punând o presiune fără precedent asupra lor, aducând schimbări majore în felul
în care învăţăm, predăm, comunicăm şi colaborăm în cadrul comunităţilor noastre de educaţie
şi formare şi între acestea.
BIBLIOGRAFIE
1. Brut, M., Instrumente pentru e-learning: ghidul informatic al profesorului modern, Iaşi,
Polirom, 2006.
2. Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010.
3. Vlada M., E-Learning şi software educaţional, Noi tehnologii de e-learning, Conferinţa
Naţională de Învăţământ Virtual, Software educaţional, Editura Universităţii din
Bucureşti, 2003.
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
Prof. Nicolae Anamaria Sabina
G.P.P.,, Dumbrava Minunată” Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud
Numele și prenumele elevului: N.R.
G.P.P. ”Dumbrava minunată”
Psihodiagnostic :
• exprimare orală greoaie și defectuoasă;
• tulburări de comportament;
• dificultăți în perceperea componentelor spațiale și temporale.
Starea de sănătate: relativ bună, îmbolnăvire frecventă a căilor respiratorii
Echipa de intervenție: prof. Nicolae Anamaria Sabina
Domeniul de intrvenție: educațional
Informații educaționale
Comportament cognitiv:
- copilul are minime reprezentari despre mediul înconjurător corespunzătoare vârstei și nu are
capacitatea de a observa sistematic;
- volumul limbajului este sărac, se exprimă greoi, are tulburări de pronunție;
- gândirea se manifestă doar în cazuri concrete, intuitive;
- atenția este slab dezvoltată.
Comportament psihomotric:
- dezvoltare fizică corespunzatoare vârstei;
- cunoaște schema corporală;
- întâmpină dificultăți în orientarea spațială;
- are deprinderi de igienă personală și colectivă bine formate.
Relații sociale:
- este politicos cu personalul grădiniței;
-are uneori crize de nesiguranță;
- este sociabil, colaborează cu colegii de grupă.
Obiective pe termen lung:
- ameliorarea pronunției și dezvoltarea exprimării orale;
- dezvoltarea operațiilor gândirii și a calității acesteia;
- recuperarea lacunelor datorate handicapului ușor de care suferă;
- exersarea capacității de orientare spațială și temporală;
Domenii de intervenție recomandate:
Limbaj și comunicare
Cogntiv
Psihomotor
Evaluarea periodică:
În urma evaluărilor periodice s-a constatat că subiectul supus acestui plan de intervenție
a progresat ușor în toate domeniile amintite mai sus.
Obiective realizate:
A reușit să cunoască numele copiilor din grupă și chiar să se împrietenească cu aceștia.
În urma exercițiilor de pronunție pe care le-am desfășurat cu acesta a reușit să pronunțe din ce
în ce mai bine consoanele pe care nu le putea pronunța, a reușit să formuleze propoziții simple
sau dezvoltate.
Dificultăți întâmpinate:
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Dificultățile întâmpinate în aplicare acestui program au constat în faptul ca am reușit să
colaborez doar cu mama. Tata nu s-a arătat interesat de copil și nici acasă nu participa la
educarea acestuia.
Recomandări particulare:
Este necesar ca și mama și tata să se implice în educarea copilului.
Rolul și modul de implicare a părinților în program:
Mama a fost foarte implicată în educarea copilului, foarte interesată de ceea ce are de făcut
acasă, în ceea ce privește dezvoltarea copilului. Tata nu s-a implicat în niciun fel în educarea
copilului.
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EDUCAȚIA ELEVILOR CU NEVOI SPECIALE
Nicolae Georgeta
Liceul Teoretic ,,Iulia Hașdeu’’ Lugoj, jud. Timiș
Educația specială are în vedere un anumit tip de educație adaptată și destinată copiilor
care nu reușesc să atingă în cadrul învățământului obișnuit nivele educative și sociale
corespunzătoare vârstei. Cerințe/nevoi educative speciale - CES - este o sintagmă care se
referă la cerințele în plan educativ ale unor categorii de persoane, cerințe consecutive unor
disfuncții sau deficiențe de natură intelectuală, senzorială, psihomotrice, fiziologică sau ca
urmare a unor condiții psiho-afective, socio-economice sau de altă natură; aceste cerințe
plasează persoana/elevul într-o stare de dificultate în raport cu ceilalți din jur, stare care nu-i
permite o existență sau o valorificare în condiții normale a potențialului intelectual și
aptitudinal de care acesta dispune și induce un sentiment de inferioritate ce accentuează
condiția sa de persoană cu cerințe speciale. În consecință, activitățile educative școlare și/sau
extrașcolare reclamă noi modalități de proiectare și desfășurare a lor în relație directă cu
posibilitățile reale ale elevilor, astfel încât să poată veni în întâmpinarea cerințelor pe care
elevii respectivi le resimt în raport cu actul educațional (acest proces presupune, pe lângă
continuitate, sistematizare, coerență, rigoare și accesibilizare a conținuturilor, un anumit grad
de înțelegere, conștientizare, participare, interiorizare și evoluție în planul cunoașterii din
partea elevilor).
Altfel spus, cerințele educative speciale solicită abordarea actului educațional de pe
poziția capacității elevului deficient sau aflat în dificultate de a înțelege și valorifica
conținutul învățării, și nu de pe poziția profesorului sau educatorului care desfășoară
activitatea instructiv-educativă în condițiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi.
Evident ca această sintagma poate avea un înțeles anume pentru fiecare elev în parte,
în sensul că fiecare elev este o individualitate și, la un moment dat, într-un domeniu sau altul
al învățării, reclamă anumite cerințe educaționale specifice pentru a putea înțelege și
valorifica la maximum potențialul sau în domeniul respectiv (spre exemplu, un elev poate
întâmpina dificultăți de învățare la matematică sau fizică, unde sunt necesare, în special,
anumite categorii de operații ale gândirii la care elevul respectiv este deficitar; în schimb, la
disciplinele din celelalte arii curriculare obține rezultate bune, chiar peste media clasei).
Totuși, sintagma cerințe educaționale speciale este utilizată mai ales în domeniul
psihopedagogiei speciale, unde semnifică necesitatea unor abordări diferențiate și specializate
ale educației copiilor cu dizabilități/deficiente mintale, intelectuale, ale celor cu afecțiuni
neuropsihice, neuro-fiziologice, senzoriale, fizice, somatice.
Integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi speciale
aflate în dificultate psiho-motorie, cu dizabilități senzoriale, intelectuale, de limbaj, psihocomportamentale, printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială și pedagogică.
Principiul de bază al acestei tendințe este acela de a adapta școala și educația la diversitatea
tipurilor și a posibilităților de învățare, la interesele și abilitățile de care aceștia dispun.
Această nouă orientare în realitatea educațională presupune adoptarea unor reforme atât la
nivel social cât și la nivelul sistemului de învățământ.
În sens mai larg, integrarea educativă presupune schimbarea mentalităților cu privire
la rolul social al școlii, schimbarea mentalităților în plan individual, al cadrelor didactice, al
părinților, etc. Reformele cele mai accentuate sunt cele la nivelul modului de desfășurare a
activității didactice. Statutul persoanelor cu dificultăți de învățare sau al celor cu dizabilități
decurge din atitudinea societății față de deficiență și deficienți, deoarece ea este cea care
construiește o anumită imagine socială a omului și care este investită cu valoare deplină în
societate.” ( C.Enăchescu, p.188).
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Problematica integrării copiilor cu CES în învățământul de masă aduce în discuție
conceptul de egalitate a șanselor. Prin egalitatea șanselor se înțelege acel proces prin care
diversele sisteme ale societății și mediului sunt puse la dispoziția tuturor, în particular a
persoanelor cu handicap.
Existența copiilor cu CES a pus în fața învățământului probleme dintre cele mai
diverse, de la forme de organizare a activității, metodologia didactică, strategiile de evaluare,
strategiile de predare/învățare, modalități de diferențiere a activității și/sau a conținuturilor
învățării, până la complexa problemă a segregării sau/și integrării acestor copii în
învățământul de masă.
Până nu demult, în unele țări printre care și România, a separat persoanele care nu se
ridicau la nivelul standardelor prestabilite, dificultatea de învățare fiind considerată consecința
unei boli care poate fi tratată numai într-un loc specializat. Copiii cu deficiențe ușoare care
frecventau școli obișnuite nu beneficiau de o asistență psihopedagogică adecvată. S-au creat
astfel școli și instituții speciale. Tot mai mult se face azi simțită nevoia ca școlile obișnuite să
se implice prin lărgirea obiectivelor lor, astfel încât să poată cuprinde o mai mare diversitate
de elevi și să permită înglobarea, în sistemul general, a cât mai multor copii cu cerințe
educaționale specifice.
În această perspectivă, însăși învățământul special trebuie să fie:
– recunoscut ca responsabilitate a tuturor celor care activează în învățământul normal și la
îndemâna tuturor celor care au nevoie de el;
– integrant, permițând tuturor copiilor cu deficiențe să fie educați în mediul cel mai puțin
restrictiv;
– flexibil și centrat pe copil;
– profesional, practicat de profesori specialiști și devotați;
– realist, în funcție de realitățile actuale, economice, sociale, culturale și politice.
Strategia națională cu privire la egalizarea șanselor pentru copiii și tinerii cu deficiențe
are la bază ideea educației pentru toți și pentru fiecare.
➢ Școlile trebuie să includă în procesul de învățământ toți copiii, indiferent de condițiile
fizice, intelectuale, lingvistice sau de altă natură;
➢ Învățământul trebuie adaptat la cerințele copilului și nu copilul să se adapteze la
cerințele prefabricate;
➢ Participarea la procesul de învățământ în cadrul școlilor obișnuite, deschise pentru toți
membrii societății;
➢ Școala incluzivă trebuie să recunoască și să reacționeze la diversele cerințe ale
elevului prin: programe de învățământ adecvate, organizare eficientă, strategii
didactice concrete, folosirea optimă a resurselor, parteneriate cu celelalte instituții ale
comunității;
➢ Copilul deficient trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are nevoie
pentru obținerea de performanțe proprii după posibilitățile lui;
Succesul integrării poate fi realizat numai prin funcționarea unor parteneriate autentice la
nivelul instituțiilor guvernamentale, al asociațiilor nonguvernamentale al elevilor, cadrelor
didactice, părinților și al comunității locale.
Proiectarea și realizarea unei asemenea strategii va apropia învățământul românesc de
generosul ideal al ,,educației pentru toți copiii – educație pentru fiecare”.
BIBLIOGRAFIE
1. Rev. ,,Învățământul primar”, nr. 1/2000, Ed. Discipol, București, 2000;
2. Verza, E., Psihopedagogie specială, manual pentru clasa a XIII-a, școli normale, E.D.P.,
București, 1994;
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PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT
Prof. Nicolae Grigore
C.N.A.M. ,,Andrei Mureșanu”, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud
Numele şi prenumele elevei: M.O.
Reprezentantul legal al copilului: mama
Domiciliu: Bistrița
Unitatea de învăţământ la care este înscris elevul: Colegiul Naţional ,,Andrei Mureşanu”
Bistriţa
Responsabilul de caz servicii educaționale: prof. Nicolae Grigore
Structura și componența familiei:
Eleva mai are un frate geamăn, locuiește cu fratele și mama sa, având condiții bune de locuit
și studiu. Amândoi frații au suferit o traumă odată cu pierderea tatălui.
A. Instituţia: Colegiul Național ,,AndreiI Murețanu”, Bistrița
Tipul serviciilor educaţionale: Intervenția profesorului de educație fizică
Persoana responsabilă de acordarea serviciului: Prof. Nicolae Grigore
Obiective :
Implicarea într-un program de consiliere și socializare;
Integrare școlară si socială a elevei;
Ameliorarea tulburărilor socio – afective;
Dezvoltarea abilităților sociale și creșterea capacității de a rezolva probleme, de a lua decizii;
Formarea abilității de a lucra în echipă , în cooperare.
B.Planificarea intervenției:
a) La nivelul elevei:
- Implicarea în activități extracurriculare în vederea unei bune monitorizări a comunicării,
relaționării cu colegii, cadrele didactice în vederea creșterii stimei de sine.
- Facilitarea accesului la serviciile din comunitate. Informare şi suport cu privire la resursele
existente în comunitate şi la modul de accesare a acestora, în funcţie de dificultăţile cu care se
confruntă.
- Orientare şcolară - identificarea disciplinelor şcolare la care eleva întâmpină dificultăţi şi a
metodelor de îmbunătăţire a performanţelor la aceste materii.
- Orientare în carieră - îndrumarea vocaţională a elevei,
- Cunoasterea intereselor a dorintelor, a cercului de prieteni.
- Formarea de abilităţi de viaţă independentă cu scopul dezvoltării capacităţii de acomodare a
copilului cu noul statut de adult și responsabilitățile ce îi revin în cadrul familiei.
C. Activități:
Includerea în activități extrascolare în care să simtă că face parte din comunitatea în care
învață și locuiește.
- După discuțiile purtate cu profesorii de română eleva a fost inclusă în clubul de
literatură.
- Participă cu regularitate la consultațiile de chimie ale profesorului.
- Participarea la antrenamentele echipei reprezentative de baschet a școlii.
- Participarea la opționalul de aerobic.
- Includerea elevei în programul EDMUNDO – A WORLD of EDUCATION.
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PROVOCĂRI LA ELEVII CU C.E.S.
Prof. înv. preșcolar Nicuţ Nadia Costina
GPP. Ostroveni 1, Râmnicu Vâlcea
Copiii cu CES fac parte din societatea noastră, aceştia mai mult decât ceilalţi copii au
nevoie de o permanentă socializare şi colaborare cu alţi copii pentru asigurarea integrării
sociale a lor. Tocmai sub acest aspect, educaţia în mediul online îi separă de restul colegilor şi
îi constrânge la o izolare forţată. Prin contactul direct cu elevii din alte instituţii şcolare şi
prin participarea alături de ei la diverse activităţi se realizează diminuarea izolării şi
înlăturarea, în mare măsură, a tendinţelor de agresivitate, contribuind la îmbunătăţirea
modului lor de viaţă.
Principala modalitate de organizare a activităţilor online se face numai prin utilizarea
dispozitivelor electronice. Utilizarea calculatorului în învăţare de către copiii cu nevoi
speciale ar trebui să se facă pe o perioadă oarecum limitată şi se recomandă o supraveghere
strictă din partea adulţilor. Toţi aceşti stimuli vizuali sau auditivi pot să agraveze stările de
anxietate, copiii să devină mult mai agresivi si mai agitaţi. Pe parcurs, apare frustrarea legată
de neînţelegerea anumitor conţinuturi predate, iar noţiunile şi lecţiile devin plictisitoare şi
neinteresante pentru aceşti copii. Pentru un cadru didactic este foarte important să menţină viu
interesul şi motivaţia copilului pentru învăţare, motiv pentru care se află într-o permanentă
căutare de soluţii.
Crearea unor parteneriate între şcoală, familie şi comunitate dar şi între diverse
instituţii şcolare, presupune succesul elevilor la şcoală şi mai târziu în viaţă. Atunci când
părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie,
se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. „Unde-s mulţi,
puterea creşte” spune învăţătura populară şi numai prin unirea efortului părinţilor, cadrelor
didactice, a şcolii şi a comunităţii se poate face o mai bună integrare a copiilor cu CES.
Modificarea comportamentelor nedorite este o activitate extrem de complexă şi
dificilă. Din cauza posibilităţilor mai reduse de adaptare, copilul cu tulburări de conduită
resimte o nevoie accentuată de sprijin din punct de vedere afectiv şi social. Asistenţa
psihopedagogică specifică acordată acestor copii este ca atare foarte importantă. Ea se
realizează de către psihopedagog, profesor itinerant, consilier şcolar, ca şi de alţi profesionişti
(inclusiv medici) sau de echipe de intervenţie multidisciplinară.
Există în principal două etape importante în modificarea comportamentelor:
observarea sistematică a comportamentelor în cauză, inclusiv a faptelor care precedă şi a celor
care urmează; ascultarea activă – angajarea într-o relaţie de parteneriat cu copilul - este foarte
importantă mai ales la vârsta preşcolară şi şcolară mică; manipularea acestor conduite şi
evenimente în scopul obţinerii conduitei dezirabile (manipularea consecinţelor sau a
antecedentelor).
Tehnica întăririi are în vedere manipularea evenimentului care urmează unui
comportament. Întărirea poate fi pozitivă sau negativă. Întărirea pozitivă (aprobarea, lauda
etc.) creşte posibilitatea ca persoana să producă în viitor un comportament asemănător, în
situaţii similare. Întărirea pozitivă presupune folosirea recompenselor pentru a motiva numai
comportamentul corespunzător.
Unii autori numesc relaţia dintre recompensă şi comportament „contingent". Există o
gamă largă de recompense (aflate şi în arsenalul clasic al „tehnologiei" educaţiei morale); ele
trebuie utilizate în funcţie de fiecare copil: aprobare verbală, valorizare, apreciere a ceva;
aprobare nonverbală (zâmbet, râs, aplauze); contact fizic (atingere pe umăr, strângerea mâinii,
sărut, îmbrăţişare etc); acordarea accesului la activităţi preferate; oferirea de premii, obiecte
materiale etc.
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Nevoilor de adaptare copiilor cu dizabilităţi li se adresează educaţia nonformală, ea
fiind, aşa cum spunea C. Cucoş: „o cale de ajutor pentru cei care au resurse mai mici de a
accede la o şcolarizare normală: săraci, izolaţi, tineri în derivă, persoane cu nevoi speciale”.
Educaţia nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice:
• este centrată pe cel ce învaţă, pe procesul de învăţare, nu pe cel de predare solicitând în
mod diferenţiatparticipanţii,
• dispune de un curriculum la alegere, flexibil şi variat propunându-le participanţilor
activităţi diverse şi atractive, în funcţie de interesele acestora, de aptitudinile speciale şi de
aspiraţiile lor,
• creează ocazii de petrecere organizata a timpului liber, într-un mod plăcut, urmărind
destinderea şi refacerea echilibrului psiho-fizic,
• este nestresantă, oferind activităţi plăcute şi scutite de evaluări riguroase, în favoarea
strategiilor de apreciere formativă, stimulativă, continuă,
• răspunde cerinţelor şi necesităţilor educaţiei permanente.
Competenţele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul învăţării nonformale includ:
competenţe interpersonale, capacitatea de lucru în echipă, încrederea în sine, disciplina,
responsabilitatea, coordonare şi organizare, capacitatea de a rezolva probleme practice.
Întrucât aceste competenţe au relevanţă crescută în dezvoltarea personală a individului,
contribuind deopotrivă la participarea activă în societate, acestea ar trebui să fie
complementare celor achiziţionate prin educaţia formală.
În cazul educaţiei nonformale accentul este pus pe învăţarea prin acţiune, învăţarea de
la egali şi activitatea voluntară, mai degrabă decât învăţarea unor cunoştinţe din manuale şi
alte surse scrise de învăţare. Întrucât educaţia nonformală se bazează pe oferirea de situaţii de
viaţă reală, care nu pot fi reproduse în clasă, sau in mediul online, instituţiile de educaţie
formală ar trebui să coopereze cu furnizorii de educaţie nonformală pentru a dezvolta
activităţi extracurriculare, combinând cunoştinţele şi metodologiile specifice ambelor tipuri de
educaţie, dar respectând principiile educaţiei nonformale.
BIBLIOGRAFIE
1. Dumitru G.; Bucurei C,; Cărăbuţ C., „Integrarea elevilor cu cerinţe educative speciale”,
Timişoara, Editura Mirton, 2006.
2. Cucoş, C.,“Pedagogie”, Iaşi, Editura Polirom, 2006.
3. Miftode, V. (coord.), „Dimensiuni ale asistenței sociale: forme și strategii de protecție a
grupurilor defavorizate”, Editura Eidos, Botoşani, 1995.
4. Tomşa, G., Consiliere şcolară, Credis, Bucureşti, 2000.
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EDUCAȚIA SPECIALĂ ÎN CONTEXTUL ACTUAL DE ÎNVĂȚARE
Oana Roxana Bud
Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde Seini”, jud. Maramureș
Perioada în care ne aflăm de un an este și a fost una cu multe provocări, cu multe
schimbări, cu necunoscute, dar în același timp a adus și o mulțime de lucruri pozitive în
procesul instructiv-educativ. Multe din aceste aspecte noi s-au răsfrâns sub o forma sau alta și
asupra copiilor și elevilor noștri.
Trecerea de la învățământul tradițional la cel on-line a dus la producerea unor temeri
în prima fază, deoarece lucrul cel mai prețios pierdut de elevi, mai ales de cei cu cerințe
educaționale speciale, a fost emoția creată și transmisă de noi, cadrele didactice la orele de
curs.Totul a început ca un coșmar din care din păcate nu am putut să ne trezim îndată ce
noaptea și întunericul au trecut și acești copii aveau și au nevoie de noi să fim acolo și să le
arătăm în continuare că nici acest ocean nu este imposibil de trecut dacă există voință, ambiție
și putere de luptă.
Pe copiii cu cerințe educaționale speciale trebuie să îi privim ca pe niște păsări mărețe
și călătoare ale cerului, dornice mereu de mișcare și de o trecere de la o stare la alta în plan
afectiv, emoțional și intelectual. Aceste ,,mlădițe gingașe” au nevoie să simtă multă căldură și
de aceea, în cazul lor această trecere nu a fost una tocmai ușoară.
Școala on-line a adus totodată o sumedenie de mijloace și platforme, care se pot folosi
extrem de interactiv și pot veni în sprijinul tuturor, chiar și în procesul de predare-invățare.
Spre exemplu platformele precum Kahoot!, Quizizz, Wordwall, Padlet, Youtube sunt de mare
ajutor deoarece materia se predă și se exersează prin joc, cântec, filmuleț, desen și pagini viu
colorate și atractive pentru copiii cu CES și nu numai. Prin aceste mijloace, elevii pot lucra și
în echipe, unde fiecare are un rol bine stabilit, care îl ajută să câștige încredere în sine, să se
apropie de colegii săi, să coopereze și să iși creeze niște relații de prietenie, acceptare și
apropiere, lucruri extrem de vitale pentru toti elevii unei clase și cu atât mai mult pentru
,,mlădițele” sensibile și speciale. Limitările platformelor în activitatea cu elevii sunt puține
dacă în aceste momente primează voința, dedicarea și implicarea fără margini ale cadrelor
didactice.
Menținerea interesului elevilor cu CES în învățarea on-line se obține mult mai ușor
dacă există deschidere spre aceste platforme, spre predarea unor lecții pregătite și organizate
din timp care respectă toate etapele.
Un alt exemplu de bună practică ar fi începerea fiecărei ore de curs cu acele jocuri,
exerciții de Warm-up, care nu numai că ne introduc intr-un mod inedit în ceea ce urmează să
fie predat, ci produc și o stare de bine, de apropiere și curiozitate spre ceea ce urmează să se
întâmple în cadrul orei.
Pe parcursul procesului să nu uităm nici de cuvintele calde de laudă și apreciere care
cresc stima și respectul de sine, nasc comportamente pozitive și caractere puternice.
Activitățile să nu fie foarte alungite, ci să aibă ca țintă calitatea și nu cantitatea, mai ales
pentru elevii cu CES, care vizibil au o capacitate de concentrare mai scăzută. La finalul
fiecărei activități feedback-ul are un rol vital, deoarece se știe deja că prin el se pot corecta
greșeli, elevul poate fi încurajat să lucreze mai mult sau să aprofundeze anumite aspecte,
simțindu-se mai încrezător în posibilitățile sale.
În concluzie, un rol la fel de prețios pe lângă cele enumerate deja, îl are zâmbetul,
starea de bine, capacitatea de adaptare la nou, emoția transmisă chiar și printr-un perete
despărțitor cum este monitorul unui calculator.
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ÎNVĂȚAREA-DEZVOLTAREA LA ELEVII CU CERINȚE SPECIALE ȘI MEDIUL
ONLINE
Prof. Oancea Cristina
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Râmnicu Sărat, jud. Buzău
La momentul actual, una dintre marile preocupări ale psihopedagogiei speciale o
constituie cunoașterea și analiza personalității elevilor cu dizabilități, dată fiind tipologia
tulburărilor și deficiențelor, gravitatea dizabilității, lucru ce impune limite, un anumit grad de
acceptare și o anumită atitudine. În procesul de conturare a personalității, sigur că cerințele și
nevoile copilului cu dizabilități sunt evidente, însă prin programe terapeutice adecvate, planuri
de intervenție personalizate, o mare parte pot fi tratate și diminuate.
Specific relației învățare-dezvoltare la elevii cu cerințe speciale, din perspectiva
recuperării acestora, este faptul că tulburările/afecțiunile ce determină dinamica și structura
personalității lor au, fie un caracter primar rezultând din lezarea organismului, fie un caracter
derivat (terțiar sau secundar) efect al interacțiunii factorilor de mediu asupra organismului
afectat. Aceste aspecte sunt întâlnite în literatura de specialitate sub denumirea de abateri în
dezvoltare. Când facem referire la elementele ce compun structura personalității, respectivstima de sine și imaginea- persoanelor cu dizabilități, trebuie să luăm în calcul faptul că acest
lucru influențează în mare măsură raporturile sociale, chiar acceptarea personală.
Prin urmare toate aspectele ce fac referire la specificul și particularitățile proceselor de
cogniție au un rol determinant în ceea ce privește reacția și adaptarea persoanelor cu CES la
stimulii mediului înconjurător. Pentru acești elevi este extrem de importantă încurajarea,
aprecierea, siguranța, lucrul în echipă. Nu toți elevii au același potențial și nici
posibilitatea/disponibilitatea de a îngurgita un volum mare de informații, sarcini uriașe ce
depășesc abilitățile și aptitudinile lor. Pe cale de consecință, personalul didactic trebuie să fie
pregătit să ofere servicii educaționale cât mai atractive, care să vină în întâmpinarea tuturor
elevilor, a nevoilor acestora. În acest moment, integrarea copiilor cu CES este un fenomen
încă neacceptat sau acceptat dar nu în totalitate.
Educația integrată și școala incluzivă poartă responsabilitatea satisfacerii nevoilor,
formarea deprinderilor și competențelor, înțelegerea, acceptarea și recunoașterea acestor copii.
Este foarte adevărat proverbul românesc „omul sfințește locul”, reușita lucrului cu acești
elevi depinde în mare măsură de pregătirea, flexibilitatea și creativitatea dascălului. Acesta a
fost și va rămâne călăuza destinului, iar acum mai mult ca niciodată, când ne petrecem viața
pe repede înainte sub umbrela informațiilor, trebuie să găsim resursele necesare în orice
situație pentru a înțelege și a ne face înțeleși, pentru a face „ordine în dezordine” sau „lumină
în întunericul minților împrăștiate”.
Din păcate traversăm o perioadă critică, unde boala și nesiguranța s-au instaurat cu
drepturi depline iar activitățile și exemplele de bună practică au părăsit mediul real în
favoarea mediului virtual. Că am fost pregătiți sau nu pentru acestă trecere bruscă de la viața
reală la viața virtuală, că am redus la zero elementul liant „socializarea” atât de important în
munca noastră ca să nu mai spun că nu toți stăpâneam atât de bine mijloacele I.T., totul a fost
și este necesar evitării îmbolnăvirii, minimalizării cazurilor de infectarea cu acest virus, însă
nu trebuie sa uităm nicio clipă că viața merge mai departe indiferent ce tribut ar plăti.
Plecând de la principiul normalizării și intervenției minime, fiecare copil poate
achiziționa un minim de cunoștințe și abilități în funcție de potențialul aptitudinal de care
dispune, iar școala trebuie să fie capabilă să valorifice acest potențial, lucru valabil și pentru
copiii cu CES. Desfășurând activitati de psihopedagogie specială și vrând să ies din tiparele
cotidiene m-am gandit să realizez un Opțional personal cu denumirea „Pirogravura-arta
înnobilării lemnului” pentru clasa a VII a(moderați). În cadrul acestei discipline, mi-am
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propus să reunesc elemente de I.T cu aspecte practice ale lucrului de mână în domeniul
înnobilării lemnului, respectiv pirogravură, traforaj, pictură.
Fiind o clasă de elevi cu un grad de handicap moderat, o parte din ei veniți de la
școlile de masă unde nu s-au putut integra, activitățile din cadrul acestei discipline le-au adus
multă frenezie și culoare, încredere în forțele proprii. Trecând în mediul on-line, am realizat,
folosind jocul Tangram, modele de pirogravură-traforaj ce puteau fi puse în practică sub
îndrumarea mea de la distanță, evident prin intermediul platformelor G Suite, de către elevi,
aceștia aflându-se în dialog și schimb de idei în permanență.
Pentru sincronizare și divertisment, conducerea activității de creație folosind figurile
geometrice din jocul Tangram, a fost încredințată unui elev ce stăpânea destul de bine
elementele de I.T, mie revenindu-mi rolul de mediator/observator. Începuturile au fost mai
dificile, ne-am oprit de multe ori în zonele de refugiu ale lui De ce? Unde? Cum?
Astfel, ca să concretizăm, partea teoretică ce impunea dobândirea de noi cunoștințe, vedere în
spațiu, armonizarea liniilor frânte/drepte etc. erau mijlocite de filmulețele și explicațiile de pe
Youtube, iar aplicarea acestora în practică trebuia să aibă loc în prezența fizică a părinților
care la drept vorbind nu aveau mereu timpul necesar pentru așa ceva, traiul de zi cu zi își
spunea cuvântul, pandemie sau nu, familia trebuia să aibă ce pune pe masă.
Am reluat de multe ori, pas cu pas explicațiile, demonstrațiile, faptul că nu puteam
accesa toate soluțiile din viața de zi cu zi a fost un mare impediment, deoarece lucrul cu elevii
cu CES se fundamentează pe exercițiu palpabil, pe ascuțirea simțurilor tactile, pe sarcini de
lucru proporționale cu posibilitățile lor de realizare. Trebuie să recunoaștem că activitatea din
mediul on-line ne-a pus la grea încercare pe toți și oricât de pricepuți am fi în utilizarea
platformelor, elevii noștri dobândesc foarte greu aceste competențe care necesită nu doar timp
și repetiție ci și un anumit coeficient de inteligență.
Dacă cu elevii din învățământul de masă se poate lucra cu lejeritate în mediul on-line,
nu același lucru se poate spune și despre elevii cu cerințe educative speciale. Ei au nevoie de
prezența noastră alături de ei, de îndrumările, răbdarea și înțelegerea noastră pentru că, deși ne
dorim ca toți copiii să fie capabili de performanțe, asta nu înseamnă că nu există performanțe
și la nivelul copiilor cu CES.
Centrele Școlare de Educație Incluzivă pun accent pe ceea ce pot face acești copiii și
nu pe ceea ce nu pot. Ne străduim ca specialiști defectologi să remediem și să determinăm
integrarea în colectivitate a copiilor cu CES, deoarece este loc sub soare pentru toți.
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PROVOCĂRI ALE ȘCOLII ONLINE PENTRU ELEVII CU CES
prof. Oanea Oana Florentina
Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Iași, jud. Iași
„Şcoala trebuie să includă toţi copiii, şi pe cei provenind din cadrul minorităţilor
lingvistice, etnice sau culturale, copiii din grupuri îndepărtate sau nomade, copiii ai străzii
sau care lucrează, copiii cu deficienţe sau talentaţi” (Forumul Mondial pentru Educaţie,
Dakar, 2000). Educația specială are în vedere un anumit tip de educație adaptată și destinată
copiilor care nu reușesc să atingă în cadrul învățământului obișnuit nivele educative și sociale
corespunzătoare vârstei.
Prioritar pentru specialiștii în domeniu a devenit formarea și asigurarea de șanse egale
la educație pentru copiii cu cerințe speciale. În ultimii ani au apărut numeroase articole, studii,
cercetări și lucrări care reliefează accesul copiilor cu CES în școlile de masă. Însă este
necesar, ca la nivelul învățământului românesc, să fie adoptate și aplicate în mod corect și
eficient intervențiile care să faciliteze integrarea copiilor cu cerințe educative speciale.
Acceptând și integrând copilul cu CES, alături de copii cu dezvoltare tipică, duce la
eliminarea segregării și a excluderii sociale.
Ce înseamnă CES? Este sintagma, care se referă la cerințele în plan educativ ale unor
categorii de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficiențe de natură intelectuală,
senzorială, psihomotrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiții psihoafective,
socioeconomice sau de altă natură. Aceste cerințe plasează persoana/elevul într-o stare de
dificultate în raport cu ceilați din jur, stare care nu-i permite o existență sau o valorificare în
condiții normale a potențialului intelectual și aptitudinal de care acesta dispune. În consecință,
activitățile educative școlare și/sau extrașcolare reclamă noi modalități de proiectare și
desfășurare a lor în relație directă cu posibilitățile reale ale elevilor, astfel încât să poată veni
în întâmpinarea cerințelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educațional.
Copiii cu nevoi educaţionale speciale trebuie să facă parte din comunitate, să fie
integraţi si sprijiniţi în adaptarea lor la mediul şcolar. Aceştia au nevoie să fie valorizaţi,
să beneficieze de practici educaţionale deschise şi flexibile astfel încât să le fie recunoscute
aptitudinile şi capacităţile de învăţare şi de adaptare.
În prezent îmi desfășor activitatea într-o școală incluzivă. Aici am înțeles ce înseamnă
să răspunzi nevoilor comunității, și nu invers, și să asiguri o participare egală tuturor elevilor
la actul educațional. Incluziunea este răspunsul la tranziția de la colectivism la individualism,
unde fiecare elev contează și cu toții avem nevoie de mai multă răbdare și toleranță față de cei
care sunt „diferiți”.
Aproape în fiecare clasă din școala mea există un copil cu deficiențe. Ceilalți îi percep
într-un mod cu totul diferit și, de cele mai multe ori nu reușesc să-i accepte în grupul lor. Am
fost de foarte multe ori pusă în situația de a le explica că sunt copii „speciali”, că trebuie
tratați „special” și că trebuie priviți ca niște persoane asemeni lor. Din păcate,
comportamentul discordant, agresivitatea verbală și uneori cea fizică, gesturile copiilor cu
CES, au dus la marginalizarea lor din grupul clasei, ceilalți considerându-l un element
perturbator.
Activitatea de incluziune și de integrare a copiilor cu deficiențe în școala publică
trebuie făcută cu mult simț de răspundere de către specialiștii care acționează la diferite nivele
structurale. Activitatea de integrare desfășurată de profesorul itinerant este eficientă doar dacă
pe parcursul școlarizării în școala de masă, o frecventează regulat și participă la acțiunile
clasei din care face parte. Astfel poate deveni independent de serviciile educaționale de
sprijin.
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Un elev cu CES va putea fi integrat, dacă toate cadrele didactice ce predau la clasa
respectivă stabilesc un parteneriat activ, pregătind împreună conținutul activităților școlare,
adaptând materialele și mijloacele de învățare folosite în timpul orei. Educația integrată este
un act responsabil, asumat de întreg personalul școlii, dar și de comunitate și de familie. Este
un proces de normalizare a vieții persoanelor aflate în dificultate.
Vremurile actuale au ridicat cadrelor didactice multe probleme legate de învățarea
online și, de cele mai multe ori, au îngrădit dreptul la o educație de calitate pentru copiii cu
deficiențe. În mod evident, acești elevi au interacționat foarte greu cu învățătorul și cu colegii
prin intermediul dispozitivelor tehnice, având nevoie în preajma lor de un adult care să îi
sprijine și să-i ajute.
Cadrul didactic, ca să-i mențină atenția în permanență – lucru ce era extrem de dificil
– trebuia să-i fragmenteze sarcina de lucru pentru a-i da bucuria rezolvării acesteia, pentru a-l
încuraja să lucreze mai departe. Încurajarea constantă și sublinierea comportamentului
pozitiv le poate întări încrederea fragilă în sine și le poate schimba viața. Trebuia avut în
vedere canalul senzorial preferat: vizual, auditiv sau practic și adaptarea materialului educativ.
Învățarea online a fost o adevărată provocare pentru toți actorii educației, dar pentru
această categorie, elevii cu CES, din punctul meu de vedere a fost extrem de greu. Navigarea
prin clasele virtuale, parcurgerea materialelor postate, conectarea la dispozitivele audio-video,
lipsa sau întreruperea internetului a fost mult prea mult pentru ei.
Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să
desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor
ca şi ceilalţi.
BIBLIOGRAFIE
1. Casandra Abrudan, Fundamentele psihopedagogiei speciale, Editura Universității din
Oradea, Oradea, 2005
2. Adler A., Psihologia școlarului greu educabil, Editura IRI, București, 1995
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN CONTEXTUL ACTUAL
Prof. Oglice Atena
Grădinița cu Program Prelungit ”Floare Albastră” Craiova, jud. Dolj
,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini
în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri
care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă , te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru
lume". (Din ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole)
Adaptarea la permanentele cerinţe schimbătoare ale unei lumi care evoluează rapid,
care necesită abordări multiple ale fenomenelor naturale şi/ sau sociale şi care impune
adoptarea de strategii eficiente în vederea atingerii tuturor obiectivelor sale, presupune
implicarea activă a întregii societăţi pentru a pune în centrul preocupărilor sale OMUL.
Chiar dacă pentru elevi a fost uneori mai greu să respecte un program învățând de
acasă și fiind expuși la toate atracțiile casei (TV, telefon, tabletă, jucării, pat, fotolii etc.), întrun bilanț final se pare că organizarea și planificarea programului zilnic a dat rezultate bune. În
măsura în care părinții au monitorizat desfășurarea activităților și respectarea programului
stabilit, în familie au descoperit că le rămâne timp de activități extra-școlare și s-au putut
bucura de timpul petrecut împreună.Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să
se ocupe pe rând de câte o singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia.
Elevii cu CES renunță adesea doar la vederea cantității de material pe care îl au de
învățat, sau de lucrat. Împărțirea acestuia îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea materialului
educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților în această
situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum copilul lor
devine mai receptiv și înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate pe canalul
senzorial preferat.
Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copii colaborează mai
bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest punct
de vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să adapteze mai ușor
nivelul explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES. Întrucât părinții au fost
nevoiți să se implice mult mai mult în activitățile școlare ale copiilor lor, a fost nevoie de o
mai bună comunicare între părinți și cadrele didactice.Grupuri de Whatsapp, FB. Pe aceste
platforme au fost trimise temele, fișele de lucru, link-urile către platformele online de
desfășurare a orelor de curs, link-uri utile etc.E-mail. Folosit îndeosebi pentru temele lucrate
de acasă, dar și pentru mesaje personalizate.Implicarea părinților resursă în procesul
educațional.
Din nou o categorie din zona excepțiilor, însă sunt cadre didactice care au solicitat
sprijinul părinților despre care aveau informații că sunt pricepuți în diverse domenii practice.
Venim doar cu câteva exemple: părinți talentați în artele plastice și care au desfășurat
activități online cu colegii copiilor lor, părinți care cântă la un instrument și au desfășurat ore
online de studiu la unul, sau mai multe instrumente muzicale, părinți sportivi care au intrat
online împreună cu copiii lor și au ajutat la motivarea și implicarea tuturor colegilor la orele
de mișcare fizică desfășurate online etc. Evaluări frecvente și identificarea paternurilor
(randamentul elevilor) funcție de materia școlară, interese anterioare, zile ale săptămânii,
secvență zilnică – dimineață, prânz, seară.
Funcție de aspectele identificate pot fi setate și așteptările pentru fiecare elev în parte.
Obținerea implicării din partea elevilor și identificarea de activități care să-i ajute să-și
folosească zilnic gândirea. Am primit mai multe descrieri de la diverși elevi care au fost
plăcut impresionați de unii profesori care au desfăurat ore mai puțin formale și s-au folosit de
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evenimentele de zi cu zi pentru a-și susține lecțiile și temele de gândire. Astfel, caracterizarea
unor personaje a devenit mai interesantă când au fost folosite personaje reale cu trăsături
similare ale celui analizat pentru școală.
Printre atributele acestei societăţi se pot enumera: schimbarea, transformarea,
egalitatea şanselor, continua formare, cooperarea, evoluţia tehnologiei, preocuparea pentru
oameni şi pentru nevoile lor în ceea ce priveşte dezvoltarea, integrarea şi inovarea.
Elementul central al societății, element care poate contribui în mod valoros și radical
la evoluţia tuturor elementelor componente ale societăţii este EDUCAŢIA.
Educaţia incluzivă este un proces complex, de durată care necesită analize, schimbări
şi construcţii continue pentru a realiza politici şi practici incluzive şi a asigura bazele unei
culturi incluzive.
Educaţia incluzivă a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia acesteia de a
asigura cadrul necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe
educative speciale. Bogăţia spirituală a lumii contemporane rezidă tocmai din respectul şi
valorizarea tuturor indivizilor, pentru că lumea modernă acceptă faptul că fiecare individ este
o dimensiune care îmbogăţeşte şi potentează, împreuna cu celelalte experienţe, lumea de azi.
Educaţia incluzivă, respectiv integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în
învăţământul de masă a apărut ca o provocare spre schimbarea atitudinilor şi mentalităţilor,
dar şi a politicilor şi practicilor de excludere şi segregare. Integrarea elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale în învăţământul de masă are ca scop rezolvarea câtorva dintre
problemele pe care le întâmpină copiii în procesul educaţiei şi dezvoltării lor.
Educaţia de bună calitate reprezintă un DREPT fundamenzal al omului şi copiii au
dreptul la educaţie generală, iar modelul incluziunii socio-educaţionale are la bază acest drept,
înglobat în dreptul internaţional. Fiecare copil, indiferent de apartenenţă sau de nivelul de
dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate care să conducă în cea
mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială.
Pentru ca activitatea instructiv – educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, aceasta
trebuie să se realizeze diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii de
instruire la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru
propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte.
Pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să
aibă un caracter integrat, iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie
adaptată particularităţilor elevilor.
Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de
intervenţie individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficente de adaptare
curriculară joacă rolul esenţial. Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte
importante. Elevul trebuie să simtă că este apreciat ca individ. Astfel, elevii vor participa la
procesul de învăţământ dupa posibilităţile fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-şi adapteze
metodele pedagogice în consecinţă.
Copiii sunt o categorie socială care în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte: dacă
sunt lăsaţi să crească fără ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu
siguranţă de suferit.
BIBLIOGRAFIE
1. Ecaterina Vrăşmaş -,,Introducere în educaţia cerinţelor speciale”, Editura Credis, Bucureşti
2.Gherguț, Alois, Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri și examene de
obținere a gradelor didactice, Ediția a III-a, Iași, Editura Polirom, 2013
3. Neamțu, Cristina, Gherguț, Alois, Psihopedagogie specială. Ghid practic pentru
învățământul la distanță, Iași, Editura Polirom, 2000
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INSTRUMENTE DE LUCRU PENTRU PREDAREA ONLINE PENTRU COPIII CU
CES

Prof. Oprescu Eugenia, prof. Oprescu Mircea Adi
Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu” Roșiori de Vede, jud.Teleorman
Școala online nu este un tip de învățământ tradițional. Bazat aproape în întregime pe
competențe digitale, totuși ea nu exclude celelalte competențe transversale pe care profesorii
le dețin și le-au format până acum.
Lucrarea de față prezintă o serie de instrumente de lucru pentru orele online care pot fi
uitlizate la oricare altă materie. Chiar dacă educația nu se va reîntoarce în mediul online,
aceste instrumente sunt utile și pentru activități extrașcolare, cum ar fi cluburi de carte sau de
film, cercuri școlare sau chiar în timpul perioadei „Școala, altfel”, pentru a crea un album de
sinteză, a oferi feedback sau a completa fișe de activități practice.
Deși conținuturile sunt stăpânite de profesori și ei își cunosc foarte bine obiectivele lecției
ce urmează să fie predată online, cadrul este foarte diferit: din fața calculatorului, amplasat în
mediul familiar de acasă, profesorul transmite informția elevului aflat și el la capătul
terminalului propriu. Interacțiunea este foarte diferită, depersonalizată uneori, pot interveni
probleme tehnice care zădărnicesc eforturile participanților iar evaluarea nu poate fi mereu
obiectivă. Managementul clasei este complet diferit, temporizarea de neestimat. Profesorului
îi este greu să motiveze elevul aflat atât de departe; cuvintele de încurajare ce în clasă
ajungeau ca o șoaptă la urechea elevului, acum sunt bun public sau devin niște banale rânduri
într-o fereastră de chat.
Cel mai important semn de întrebare din noua ecuație a cărei rezultat trebuia să fie
Școala online, era Cum? Cum să ajuți elevul să învețe prin metode interesante, atractive,
ca achiziția sau fixarea eficientă să aibă loc și elevul să fie motivat și performant? Fiecare elev
este un individ cu un caracter distinct, parte dintr-un grup specific, deci o metodă care merge
la o clasă s-ar putea să nu fie eficientă la alta. Astfel, pentru profesor începe o perioadă de
experimentare continuă prin care propune o combinație între metode asincrone ce permit
unor elevi să avanseze în ritm propriu și metode sincrone pentru lucrul efectiv la oră, în
direct. Diferențele între cele două tipuri relevă oportunitatea alternării sau combinării
acestora:
Când, de ce și cum să folosim învățarea asincronă vs. învățarea sincronă?
e-Învățare asincronă
e-Învățare sincronă
Când? - pe parcursul reflecțiilor asupra unor - se pot discuta subiecte complexe
subiecte complexe;
elevii se pot cunoaștere, pot socializa;
- întâlnirile în direct nu pot fi - are loc planificarea sarcinilor eficient.
organizate.
De ce? - mai mult timp de gândire, nu este - elevii sunt mai dedicați și motivați
presiune.
pentru că se așteaptă un răspuns rapid
Cum? - se utilizează canale precum e- mail, - elevii care lucrează în grupe pot fi
bloguri, panouri de discuție;
direcționați
către
canale
de
- se trimit linkuri unde elevii pot crea comunicare precum messenger sau
benzi desenate, rezolva un quiz sau break rooms pentru sprijin, colaborare și
completa un formular.
socializare
- se creează documente colaborative în
care se lucrează în timp real
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Instrumentele de lucru asincrone avantajează elevii introverți sau nesiguri pe
competențele lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întrebări sau redacta diverse
versiuni ale temei. Între timp, și profesorul are timp să facă evaluarea pe măsură ce primește
temele, să trimită feedback. De asemenea, dacă se poate îmbunătăți această temă în urma
feedback-ului elevilor, la altă clasă se poate trimite varianta revizuită. Totodată, majoritatea
mijloacelor se pot folosi în ambele modalități, atât asincron cât și sincron, depinde de
profesor dacă vrea să urmărească în timpul acelei lecții ce se lucrează (în Google docs, de
exemplu) sau așteaptă rezultatul mai târziu.
Mijloacele asincrone care au părut cele mai eficiente sunt:
▪ Google Classroom – platforma cu clase virtuale unde se pot pota lecții și materiale, se
alocă teme și se poate trimite feedback
▪ Easy classroom – foarte asemănător cu Google classroom
▪ Quizlet – grupaje decchestionare la elevii răspund și primesc punctaj
▪ Google forms – o diversitate de formulare pentru colectarea de date sau teste
▪ Cartoonize – fotografii reale se transformă în desene și pot fi folosite ca avatar, portret
▪ Bookcreator – program în care se pot realiza prezentări sau albume
▪ Voki – program unde elevii creează un personaj vorbitor
▪ Canva – aici elevii creează benzi desenate, scheme grafice
▪ Bombay TV – elevii pot introduce subtitrări de actualitate la filme indiene clasice
▪ Kahoot – program de chestionare tip concurs
▪ Popplet – se poate realiza un ciorchine la subiect, de exemplu pentru o caracterizare
▪ Jib Jab – program în care se realizează filmulețe amuzante pe diferite șabloane
▪ My Story Book – creator de carte simplist, perfect pentru nivelul primar
Avantajul acestor mijloace este că sunt diverse și foarte atractive. Chiar dacă necesită
crearea unui cont sau logare, elevul are timp să o facă și să lucreze în ritmul lui, fiindu-i
solicitată creativitatea la maxim.
Dacă profesorul dorește să ilustreze instant aprofundarea unor cunoștințe sau să
colecteze date pentru folosință imediată, poate apela la instrumente de lucru sincrone. Cu
ajutorul acestora, se poate face o evaluare a cunoștințelor sau a lacunelor elevilor pentru a se
remedia imediat sau se poate motiva elevul care are o toleranță mică la stresul provocat de
așteptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt:
▪ Google docs – se pot crea paragrafele unui raport de către elevi diferiți, de exemplu
▪ Miro, o tablă interactivă la care elevii se conectează și colaborează în diferite formate
▪ Poem generator, o aplicație cu specii de poezii distincte pe care elevii le creează pe loc
▪ Mentimeter, program pentru colectare de date sau evaluare
▪ Whiteboard, o tablă albă pentru crearea de grafice în timpul predării
▪ Facebook messenger pentru dezbaterea unei teme.
Avantajul acestor instrumente este că profesorul poate oferi feedback pe loc sau se
poate asigura că însuși elevul este cel care lucrează. Ca un alt plus, profesorul poate face un
screenshot al ecranului și păstra întreagă activitate drept prezență, rezultate, calitate în scopul
evaluării etc.
Ambele categorii de instrumente electronice dezvoltă simultan un mănunchi de
competențe extrem de utile, pentru nii elevi poate în timp mai scurt decât prin metodele față în
față: competențele transversale, gândirea critică, simțul estetic, comunicarea în limba străină,
independența în învățare, competențele de prezentare a unui discurs public, producerea de
texte originale.
Internetul oferă soluții pentru orice strategie didactică pe care, în clasa, profesorul o
preferă și o aplică. Din păcate profesorii, deși își cunosc clasele foarte bine și nevoile fiecărui
elev, ar fi avut nevoie de mai mult timp să le aprofundeze și să le adapteze, de aceea
colaborarea și împărtășirea de bune practici a fost neprețuită. De asemenea, sprijinul reciproc
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între profesori, părinți și elevi a fost esențial în această perioada dificilă, când pe lângă
necesitatea desfășurării activităților online, toți participanții la educație au trecut prin stări
emoționale deosebite.
BIBLIOGRAFIE
1. Cucoș, C. , ( 2014) Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi
2. Harmer, J., (2007), The Practice of English Language Teaching, ediţia a patra, Editura
Pearson Longman
3. Roco, M., (2004), Creativitate şi inteligenţă emoţională, Colecţia COLLEGIUM.
Pshihologie, Editura Polirom, Iaşi
4. ***https://medium.com/@didolores/8-online-teaching-platforms-that-will-make-you-want-toteach-online
5. ***https://landing.netop.com/remote-learning-with-vision?gclid=Cj0KCQjww_f2BRC
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MENȚINEREA INTERESULUI PREȘCOLARILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚAREA
ONLINE
- exemple de bune practici Prof. înv. preșcolar Osman Cătălina, Tărăgan Luciana
Grădinița cu PP Nr.1, Huși, jud Vaslui
În ansamblul său, perioada preşcolară este o perioadă de intensă dezvoltare psihică.
Presiunea mediului socio-cultural, absorbţia copilului în instituţiile preşcolare, solicitările din
familie conduc la dezvoltarea unei mari varietăţi de conduite menite să sporească toate
capacităţile adaptative ale copilului preşcolar.
Unele din aceste manifestări ne-ar putea face să credem că avem de-a face cu un copil
cu CES, de aceea trebuie să studiem continuu toate aspectele dezvoltării copilului, în special
acuitatea vizuală şi auditivă, precum şi diverşi alţi factori afectivi, după cum, e la fel de
necesar să avem o strânsă colaborare cu familia.
Activități pentru integrarea elevilor cu CES:
Jocuri de stimulare senzorială
Orele de muzică și mișcare; arte vizuale și abilități practice, precum și cele de joc și
mișcare sunt cele mai generoase pentru includerea în programă a jocurilor senzoriale
distractive pentru elevii cu CES. Iată câteva exemple care vor cuceri întregul colectiv:
Cursa broscuțelor. Într-o cutie se pun două broscuțe făcute din hârtie (origami).
Fiecare copil primește câte un pai de suc în care trebuie să sufle până când animăluțul său
ajunge la linia de final. Activitățile care implică suflatul ajută de asemenea și la corectarea
dificultăților de vorbire, pronunție a sunetelor.
Modelaj din aluat – copiii amestecă făină cu apă și din aluatul rezultat pot modela
animăluțe, figuri geometrice, oameni de zăpadă, etc. După uscare, își pot picta figurinele cu
acuarele de apă.
Împerechează obiectele după sunet- în cutiuțe mici de plastic (gen de surpriză de ou
Kinder) se ascund diverse obiecte mici: boabe de fasole, bănuți, mărgele, bomboane etc.
Copiii trebuie să agite fiecare recipient și să le potrivească după sunetul emis, două câte două.
Activități pentru integrarea elevilor cu CES: Jocuri de autonomie personală
Numită ludoterapie, terapie ocupațională, acțiunea de stimulare a autonomiei
personale se poate face și la școală, nu numai la ședintele de terapie individuală, doar că un
pic altfel, împreună cu elevii tipici!
Astăzi ne ordonăm lucrurile! Fiecare copil trebuie să își deseneze propriul simbol ori
să-și scrie numele complet pe dulapul sau pe portofoliul personal, pe care să-l recunoască cu
ușurință. Odată pe săptămână, profesorul îi îndrumă pe copii să-și ordoneze lucrările,
proiectele, testele. Elevii cu CES pot învăța, prin această acțiune repetată, că toate lucrurile au
locul lor la școală, că trebuie să aibă grijă de obiectele personale.
Jocurile de rol– sunt ideale pentru orice arie de dezvoltare, dar, în cazul autonomiei
personale, elevii speciali pot învăța ușor principii esențiale ale vieții de zi cu zi: „De-a
magazinul”, „La spectacol”, „În vizită la muzeu”, „În excursie”, „Curățenie în camera
mea”. Observând de fiecare dată comportamentul colegilor, imitându-l și generalizând fiecare
noțiune dobândită într-o situație reală, autonomia personală va fi îmbunătățită semnificativ.
Exerciţii perceptiv-motrice de orientare şi organizare temporală: „Mergi în ritmul
dat de mine!”, „Baloanele cu zilele săptămânii”, „Stai pe roşu, treci pe verde!”; exerciţiujoc de memorare a zilelor săptămânii; exerciţiu-joc de asociere a momentelor zilei cu
activităţile corespunzătoare („Orarul în imagini”).
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Activități pentru integrarea elevilor cu CES: Jocuri de dezvoltare cognitivă
Gândirea, memoria, atenția, motivația, creativitatea reprezintă elemente esențiale în
obținerea reușitei școlare. Elevul cu CES trebuie să urmeze o programă adaptată conform cu
nivelul dezvoltării sale intelectuale. Profesorul poate folosi însă câteva trucuri, care-l vor ajuta
pe cel mic să învețe cu ușurință:
* alegerea diverselor jocuri didactice precum: jocuri cu elemente de abstractizare și
generalizare, jocul omisiunilor (excluderea elementelor nepotrivite dintr-un ansamblu/
sesizarea elementelor lipsă dintr-un ansamblu); jocuri asociative („Jocul categoriilor”,
„Familia de animale“; „Salata de legume”; „Care este casa lui?”, „La ce foloseşte …?”); –
jocul ghicitorilor.
Exemple de jocuri care pot fi folosite în procesul de integrare a elevilor cu cerințe
educaționale speciale în învățământul de masă sunt nenumărate; ele pot fi folosite la absolut
orice materie, în pauze, în cadrul activităților extrașcolare.
Jocuri de socializare
„Deschide urechea bine!”- cred că toată lumea cunoaște regulile simple ale acestui
joc. Un elev stă pe un scaun, în fața clasei și, după ce ascultă cântecelul („Deschide urechea
bine să vedem ghicești ori ba, cine te-o striga pe nume, hai ghicește, nu mai sta!”) trebuie să
spună numele colegului care l-a strigat. Jocul este extrem de util pentru toți copiii care
formează un nou colectiv, este o modalitate facilă de a învăța numele colegilor.
BIBLIOGRAFIE
1. Nicola, I –Pedagogie,Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994
2. Organizaţia ,,Salvaţi Copiii’’, dosar educativ: Şi noi avem drepturi, Bucureşti 1991
3. Rudică,Tiberiu – Dialogul Familial Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1997
4. Sacaleros, Gheorghe-Integrarea copiilor cu cerinţe speciale în grădiniţele obişnuite,
Revista Învăţământul Preşcolar nr.3-4 2007,Compania ,,Coresi”S.A. Bucureşti 2007
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EDUCAȚIA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE
Prof. Panainte Elena, prof. Panainte Sorin-Lucian
Liceul Tehnologic „I. C. Petrescu”, Stâlpeni, jud. Argeș
A înţelege ce sunt cerinţele educative speciale nu este deloc complicat. Trebuie să
pornim în a înţelege că fiecare are nevoie de educaţie pentru că prin educaţie ne dezvoltăm şi
putem devein membrii integraţi ai societăţii, dar şi că această educaţie trebuie să fie potrivită
fiecăruia pentru a fi de folos. De la început e nevoie să acceptăm un adevăr evidenţiat de
practică şi dovedit de ştiinţă: fiecare este diferit.
Putem spune că există multe diferențe date de particularităţile de vârstă, altele date de
trăsăturile fizice, de reactii emoționale, de temperament,de ritmul de dezvoltare, de ritmul cu
care învaţă, de stilul învăţării, de preocupările predilecte, de aptitudini şi talente, dar şi de
comportamentele pe care şi le manifestă fiecare.
Toate aceste diferenţe se traduc în activitatea şcolară cua înţelege că succesul predăriiînvăţării depinde de cum identificăm diferenţele dintre copii, dar şi de valoarea pe care o dăm
acestor diferenţe, adică le vedem ca cerinţe faţă de activitatea noastră. Practic, noi profesorii
suntem importanţi şi pentru felul în care acceptăm şi valorizăm sau încercăm să nu observăm
şi să eliminăm diferenţele dintre copii.
Dacă vedem diferenţele ca o provocare pentru a ne îmbunătăţi practicile sau dacă le ve
dem cadefecte sau probleme care îi privesc doar pe copii. Diferenţele determină existenţa unor
cerinţe faţă de educaţie.
Aceste cerinţe sunt mai mult sau mai puţin speciale, în funcţie de cum trebuie adaptată
educaţia către fiecare beneficiar. Indiferent de diferenţele pe care le manifestă copiii unii faţă
de alţii, când vin la şcoală ei trebuie sprijiniţi să înveţe. Mai mult, multi copii se confruntă cu
probleme la un anumit moment al vietii lor. Unele probleme se rezolvă, altele necesită sprijin
continuu. Pentru profesori este important să ştie că toti copiii trebuie să beneficieze de
educație şi să găsească calea pentru a face aceasta. De asemenea, trebuie să spunem de la
început că toți copiii pot învăța, dar dacă nu frecventează școala sansele de a învăța se reduc
foarte mult.
Educația integrată a devenit o mişcare care se opune politicilor şi practicilor
exclusiviste. Ea se referă la faptul că fiecare copil trebuie integrat într-un program adecvat de
educaţie şi că fiecare copil are dreptul să meargă la şcoala unde merg toţi copiii din
vecinătatea sa şi care răspunde nevoilor sale educative. Această mişcare a câştigat teren în
cursul ultimului deceniu până când a devenit metoda preferată pentru a răspunde nevoilor
educative ale tuturor elevilor, şcolilor şi claselor obişnuite. Iniţiativele în plan internaţional
luate de Naţiunile Unite, UNICEF, UNESCO, Banca Mondială şi organizaţii
neguvernamentale au dus la următoarele concluzii și opinii: toţi copiii au dreptul de a fi
educaţi împreună, oricare ar fi dizabilitatea și handicapul sau dificultăţile de învăţare.
Educaţia integrată este un drept în respectarea căruia este vorba de educaţie bună şi de bunul
simţ social.
Atât la nivel internaţional cât şi la nivel naţional există o dezbatere continuă asupra
avantajelor includerii copiilor cucerinţe educative special în structurile educative alături de
covârstnicii lor. Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale creează discuţii,
dispute, dar există ca tendinţă în toatalumea. Educaţia incluzivă cuprinde această discuţie dar
şi în plus, orientarea spre calitate şi eficienţă a întregului sistem educativ, formal şi nonformal.
Unii părinţi, profesionişti şi chiar persoane cu dizabilităţi argumentează că unei persoane care
este impiedicată să participe împreună cu egalii săi în şcolile generale i se neagă dreptul
fundamental la educaţie. Alţii, dimpotrivă, afirmă că prin integrarea în şcolile generale multor
copii cucerinţe speciale nu li se asigură satisfacerea nevoilor lor.
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Argumentele celor din urmă se bazează pe nevoia de curriculum şcolar adaptat,
resurse şi atitudini pozitive ale personalului din şcoli, dar şi pe nevoia de formare a
unor deprinderi pentru profesori şi părinţi în aşa fel încât aceşti copii să fie incluşi în
adevăratul sens al cuvântului. De aceea de multe ori incluziunea se confundă cu integrarea
deplină sau integrarea de calitate. La altă extremă, există persoane care văd includerea tuturor
copiilor în şcoli obişnuite sau speciale ca imposibilă, nerealistă şi aşa de pretenţioasă în
resurse încât încalcă principiul folosirii raţionale şi echitabile a resurselor pentru toată
populaţia şcolară. De aceea unii cred că cerinţele speciale nu pot fi asigurate decât cu reserve
speciale adică discriminative. Incluziunea nu este un simplu concept care să poată fi redus la
plasarea, respectiv la integrarea copilului cu cerinţe special în şcoală. Definiţia are în vedere
atât noțiunea de acces educational cât şi recunoașterea importanţei acoperirii adecvate a
nevoilor individuale ale copiilor.
Creşterea accesului în şcoala generală este un scop important. Totuşi acest scop
nu reprezintă totul și nu se obţine spontan. Este nevoie de planificare activă şi de promovare a
unei abordări mai deschise şi mai flexibile asupra educaţiei. Cuvântul de ordine pentru a
înţelege educaţia incluzivă este flexibilitatea.
Principiile educaţiei inclusive cer să se aibă în vedere importanţa satisfacerii nevoilor,
cerinţelor individuale ale copiilor, să se lucreze în parteneriat cu elevii şi cu părinţii,
persoanele care fac educaţie, să se implice profesorii şi şcolile în dezvoltarea acestei abordări.
Educaţia incluzivă este legată de o societate care promovează valorile democratice şi ascultă
vocile tuturor membrilor ei. Societatea pluralistă, multiculturală şi democratică este bază de
dezvoltare a educaţiei incluzive.
Diferenţa între integrare şi incluziune este diferenţa între două moduri de a aborda
educaţia copiilor în societate. Educaţia integrată se referă la copiii cu dificultăţi de dezvoltare
şi adaptare şi la soluţii speciale pentru aceştia.
Ea pune în centru problema specială a copilului. Educaţia incluzivă se referă la toţi
copiii, pentru a le acoperi adecvat nevoile educative şi de dezvoltare, pornind de la idea că
fiecare este special şi are nevoi speciale în anumite perioade. Ea pune în centru copilul, ca
univers complet şi ca partener în educaţie. Educaţia integrată a apărut ca o reacţie la
marginalizare şi excludere, educaţia incluzivă este un pas înainte pe calea schimbării
societăţii, prin grija către toţi membrii acesteia şi valorizarea diferenţelor dintre oameni şi
eliminarea oricărei forme de discriminare. Actual, politicile educaţionale merg pe
transformarea şcolilor şi politicilor şcolare în aşa fel încatsă se realizeze educaţie incluzivă în
fiecare.
BIBLIOGRAFIE
Ungureanu Dorel, Copiii cu dificultăţi de învăţare, E.D.P.S.A, Bucureşti, 1998
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PLAN DE ACȚIUNE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI
Prof. înv. primar Panfile Camelia Florica
Școala Gimnazială Corneliu Micloși, Covăsânț, jud. Arad
„Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală,
socială, emoțională, lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinți și copii cu dizabilități, și
copiii talentați, și copii din zonele rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii
minorităților lingvistice, etnice sau culturale, precum și copiii din alte grupuri sau zone
marginale” (Cadrul de acțiune privind cerințele educative speciale, UNESCO/ Conferința de
la Salamanca, 1994, p. 6).
Alternativă a învăţământului special, educaţia integrată permite acordarea serviciilor
de sprijin pentru copii cu posibilităţi reale de recuperare şi reintegrare, care altădată ar fi fost
orientaţi către şcoala specială. Pentru a realiza integrarea copiilor cu CES, trebuie să acţionăm
asupra diferitelor nivele de dezvoltare a personalităţii lor, şi anume: la nivel biologic, la nivel
psihic, la nivel social. Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în
vederea integrării copiilor cu nevoi speciale sunt:
• informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării,
educaţiei chiar şi pentru copiii ce au abandonat şcoala;
• sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării în transformarea
şcolii într-o şcoală integrativă;
• schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale;
• dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de
integrare (ex.: poliţia, serviciile sociale, spitale, etc.);
• implicarea părinţilor copiilor din clasă în vederea reacţionării mai rapide la probleme şi
acordarea sprijinului suplimentar copiilor cu nevoi speciale.
Idei de activități: ,,Tradiţii şi obiceiuri de sărbători”
Activitatea se va desfășura în preajma sărbătorilor de iarnă. Elevii vor viziona un
material PPT cu tradiții și obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă ale românilor apoi vor fi
identificate valorile culturale comune sau diferite legate de această sărbătoare. Vor fi apoi
împărțiți aleatoriu în grupe, prin numărare până la 5, în aceste grupe fiind incluși și elevii cu
CES, în vederea desfășurării unei activități practice. Elevii vor prezenta colinde și vor
confecționa: ornamente pentru brad, felicitări, fulgi ornamentali. Se va organiza o expoziție cu
ornamentele realizate de copii. Pentru evaluarea produselor finale fiecare elev va vizualiza
ornamentele expuse și va atașa un fulg autocolant pe ornamental pe care îl consideră cel
mai frumos.
Metode/mijloace de realizare: conversația, demonstrația, explicația, Turul galeriei,
jocul didactic
Resurse: cărți/reviste cu imagini, hârtie colorată, foarfece, lipici, calculator,
videoproiector.
Evaluare: observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor, aprecieri
verbale.
Cum abordez problema cu părinții copiilor cu CES?
(Exemplu: Am în clasă un copil cu CES. Cum îi voi vorbi părintelui despre problemele/
așteptările mele? Provocarea: Care sunt modalitățile prin care pot colabora eficient cu
părintele unui copil cu CES?)
Idei de activități:
a) Dezbatere ”Semne de alarmă care afectează rezultatele copilului în şcoală. Dificultăți în
învățare” în cadrul proiectului educativ ”Părinți în atelierele școlii” sau în cadrul cursului de
,,Educație parentală”.
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Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinții copilului, cadrele didactice
și toți specialiștii pentru a ajuta copilul.
Idee centrală: ,,Voi vă cunoașteți copilul mai bine ca oricine.”
Ce sunt problemele de învățare?
Ø nu reușește să se mobilizeze atunci când se simt depășiț de situație;
Ø nu reușește să își organizeze timpul;
Ø nu își pot concentra atenția în mod eficient;
Ø nu știe cum să învețe conținutul materiilor a căror informație este foarte densă;
Ø amână studiul sau au dificultăți în a termina un proiect/lectie/teme.
Când mă îngrijorez?
Mă îngrijorez dacă copilul meu are:
Ø probleme senzoriale ( nu vede, nu aude);
Ø probleme fizice (nu se poate deplasa singur, nu își poate folosi bine mâinile).
Mă îngrijorez dacă educatorul/ profesorul spune despre copilul meu că:
Ø perturbă orele prin intervenții verbale sau mișcare;
Ø nu este atent la ore;
Ø nu face ce i se cere;
Ø nu face față cerințelor școlare;
Ø nu reține informația;
Ø nu poate învăța litere/ cifre;
Ø nu poate efectua calcule;
Ø nu poate citi un text;
Cum să înțelegi mai bine problemele copilului tău?
Poartă o discuție calmă, deschisă, cu copilul tău, fără a-l critica, fără a-l judeca.
Încearcă să înțelegi ce îl frământă, ce îi place, dar mai ales ce nu îi place la școală. Fă temele
împreună cu el, observă-l cu atenție și încearcă să înțelegi unde greșește. O discuție cu cadrul
didactic poate aduce multă lumină - cere o consultație și pune întrebări cât mai detaliate
pentru a înțelege exact care sunt problemele. Alege-ți o singură temă pentru discuție, cea mai
importantă (de exemplu, performanța scăzută la matematică). După ce ai strâns toate aceste
informații, cere sfatul unui psiholog specializat în probleme de învățare pentru a te ajuta să
construiești planul de intervenție cel mai potrivit copilului tău. Un plan de intervenție bun
trebuie să vizeze problemele specifice pe care le are copilul prin metode și tehnici ajutătoare
de învățare. Și nu uita: copilul tău are nevoie să fii permanent alături de el, să îl înțelegi și să îl
ajuți. Împreună puteți reuși.
b) ,,Inima uriasă”
Activitatea se va desfășura de 8 martie în perechi, mamă-copil. În această activitate
sunt integrați și copiii cu CES și mămicile acestora. Fiecare copil va colora câte o piesă din
puzzle care formează inima, iar mamicile vor asambla inima, dupa sugestiile copiilor. Elevii
vor desena la ora de arte vizuale și abiltități practice chipul mamei si fiecare mamică va
trebui să se recunoască între desenele copiilor. Elevii vor prezenta apoi un scurt program
artistic închinat mămicilor.
Metode/mijloace de realizare: dezbaterea, conversația, demonstrația, explicația,Turul
galeriei, CD cu cântece.
Resurse: coli de xerox colorate, foarfece, creioane, lipici, coală mare de carton
Evaluare: observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor, aprecieri verbale.
Ce fac concret ca si cadru didactic?
(Exemplu de punct de plecare: Am în clasă un copil cu CES. Cum voi vorbi colegilor despre
acesta? Provocarea: Care sunt modalitățile prin care îmi pot ajuta colegii să îl cunoască și
putem colabora pentru a-l sprijini să-și atingă potențialul?)
Idei de activități:
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Dezbatere - ,,Cum putem integra copiii cu CES în activitățile pe care le vom desfășura
la clasă?”
Fiecare dintre colegi va scrie câte o idee pe un post-it pe care apoi o va prezenta.
Vor fi surprinse următoarele aspecte:
• Încurajați relațiile de prietenie și comunicare între toți copiii din clasă!
• Integrați copiii cu CES și părinții acestora în activități extrașcolare!
• Să ne sprijinim unii pe alții în procesul de proiectare și aplicare al programelor de integrare!
• Asigurați programe de sprijin individualizat pentru copiii cu CES!
• Încurajați părinții să se implice în viața școlii!
Metode/mijloace de realizare: conversația, dezbaterea
Resurse: post-it, icoane, ouă
Evaluare: observare sistematică
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IMPACTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ASUPRA COPIILOR CU CES
Papadopol Luminita
Grădinița cu P.P. Nr. 7, Alexandria
Legea Educației naționale nu prevede modalitatea on-line ca formă de organizare a
activității de învățare. Chiar dacă recent a fost adoptată o lege de modificare în acest sens,
strict pentru situația în care se instituie starea de urgență, modificarea nu se afla încă în
vigoare la data emiterii Ordinului.
Ministerele și agențiile aflate în subordinea Guvernului nu pot emite acte de
reglementare primară, adică actele normative ale acestora se emit numai pe baza și în
executarea legilor sau a ordonanțelor Guvernului și exclusiv în limitele și potrivit normelor
care le ordonă.
Folosirea abuzivă, așa acum este evident că impune emitentul Ordinului în situația
dată, a tehnologiei se răsfrânge negativ asupra procesului de învățământ, conducând la o
scădere a abilităților cognitive și a nivelului școlar. Aceste afirmații sunt susținute de studiile
realizate în ultimele două decenii, din care am adus câteva exemple:
- lectura pe suportul digital este cu 20% – 30% mai lentă decât pe suport de hârtie și cu 50%
mai lentă dacă este vorba de lectură online;
- lectura efectuată pe monitor consumă mai multe resurse mentale decât cea pe hârtie și
totodată face mai dificil procesul de reamintire ulterioară a textului. Lucrul pe computer
conduce la un nivel mai înalt de oboseală și la o senzație crescută de stres aferentă respectivei
sarcini. Citirea de narațiuni lineare și texte descriptiv-explicative pe un ecran de computer
conduce la o înțelegere mai slabă a textelor lecturate decât citirea acelorași texte de pe hârtie.
- citirea de pe ecran reduce capacitatea memoriei de lucru, dar și memoria de lungă durată,
deoarece procesarea informației de pe suport digital nu se face pe hipocampus, zona din creier
care răspunde de procesul de memorare, ci în striatum.
- atât multitasking-ul cât și hipertextualitatea pe care le oferă tableta afectează puternic
atenția, memorizarea, învățarea și performanța școlară.
- cele mai importante efecte ale mediului digital asupra învățării sunt date de mecanismele
metacognitive, care sunt afectate major până la blocare în cazul lecturii și învățării după ecran.
Mecanismele metacognitive sunt cele care favorizează dispoziția pe care o are un om pentru
învățare și capacitatea pe care o are de a-și organiza procesul de învățare, a-și fixa obiectivele
și a le realiza. Copiii care stăpânesc bine procesul metacognitiv se dovedesc mult mai
performanți în școală, chiar dacă alocă mai puțin timp învățatului.
„Învățatul on-line” este lipsit de calitatea și de eficiența cerute de lege. Relațiile
interpersonale esențiale în procesul de învățare nu se pot transmite, decât limitat, la distanță,
procesul de predare/învățare presupunând în mod egal evaluarea de către cadrul didactic a
întregii personalități și dezvoltări a copilului.
Raportat la prevederile constituționale privind dreptul la învățătură și la prevederile
legii educației naționale, prin sistemul on-line de învățare prevăzut de Ordin, copilului îi este
periclitată dezvoltarea normală, armonioasă și capacitatea de socializare, fiind totodată
întrerupt contactul cu natura și societatea.
Discriminări multiple, mai ales contra copiilor cu diverse dizabilități – inclusiv de auz
Dificultățile tehnice și materiale ridicate de necesitatea de a urma „școala online” nu
sunt nici ele de neglijat, iar despre unele s-a vorbit suficient în ultima perioadă: mulți dintre
copii nu au acces la internet; în multe familii sunt mai mulți copii și prin urmare ar trebui
dispozitive pentru fiecare ca să își poată desfășura activitatea; discriminarea este accentuată
față de copiii vulnerabili, din medii defavorizate sau cu cerințe educaționale speciale.
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Aș accentua însă un aspect care mă privește direct: dreptul la educație incluzivă, de
calitate și relevantă al tuturor copiilor cu deficiențe auditive și vizuale încadrați în școlile de
masă este grav afectat de „educația online”. Barierele de mediu (fizice), a căror îndepărtare la
fel ca și a barierelor de atitudine a fost și este un scop esențial al educației incluzive pentru
copiii cu dizabilități, nu doar că nu mai sunt îndepărtate acum, ci revin amplificate și se
adaugă la intensitatea afectării funcționale și la limitările de activitate ale copilului, astfel că
este îngreunat suplimentar accesul la educație, cu impact asupra învățării.
Îi este în mod evident dificil copilului cu dizabilități auditive sau vizuale, în general să
interacționeze cu procesul educațional prin intermediul unui dispozitiv tehnic cu limitări clare
chiar și pentru copilul tipic, în ce privește acuratețea sunetului, spațialitatea, câmpul vizual,
calitatea conexiunii la internet.
„Grădinița online”: copilul preșcolar cu ochii în computer
În final, un alt aspect din acest ordin de ministru frizează absurdul: obligativitatea
participării la „activități de învățare on line” și a copiilor preșcolari . Încercați să „vedeți” cu
ochii minții un copil aflat la vârsta cea mai agitată și zglobie a vieții făcut sendviș între doi
adulți disperați (părintele în spate, caricatura unei educatoare dincolo de ecran), cu ochii beliți
în dreptunghiul hipnotic care-i lovește cu un ciocan cortexul și trimite la somnic procesele
cognitive.
Îndemnul meu către părinții responsabili
Abuzurile de putere trebuie stopate. Refuzați „școala online”. Cereți ministerului,
inspectoratelor întoarcerea elevilor ÎN și LA școală, înainte să fie prea târziu și să vă vedeți
copiii condamnați la obezitate, afecțiuni psihice și incapacitați.
Mai ales dacă aveți copii cu cerințe educaționale speciale.
BIBLIOGRAFIE
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ÎNVĂȚAREA PRIN JOC A COPILULUI CU CES
Prof. Pascu Valentina
C.S.E.I. „Sfânta Filofteia” Ștefănești, jud. Argeș
Dezvoltarea intelectuală este puternic influențată de joc, în sensul dobândirii de noi
cunoștințe și a diversificării acțiunilor mintale. Jocul favorizează dezvoltarea atitudinilor
imaginative, a capacităților de creare a unor sisteme de imagini generalizate despre obiecte și
fenomene, posibilitatea de a opera mintal cu reprezentări după modelul acțiunilor concrete cu
obiectele în timpul jocului.
După Gh. Radu, 1999, “învăţarea şcolară (se desfăşoară organizat, instituţionalizat în
şcoală) reprezintă forma tipică specifică prin care se efectuează învăţarea la om, forma ei
completă cea mai înaltă, deoarece la nivelul ei învăţarea nu decurge pur şisimplu de la sine, ci
este concepută, anticipată şi proiectată să decurgă într-un fel anume, ca activitate dominantă”
Învăţarea eficientă se bazează pe înţelegere, pe descoperirea activă de cel care învaţă a
demersurilor proprii domeniului studiat, pe căutarea de soluţii şi rezolvarea situaţiilor
problemă.
La elevii cu C.E.S, în raport cu tipul şi gravitatea dificultăţilor întâmpinate sau de
caracterul handicapului, atât înţelegerea,stocarea, cât şi aplicarea informaţiei şi a experienţei
sunt stânjenite sau chiar blocate.
Didactica învăţării pentru aceste categorii de persoane îşi propune să găsească sau să
elaboreze acele modalităţi de abordare a elevilor cu CES, care să convearga catre deblocarea
procesului învăţării, diminuarea dificultăţilor întâmpinate în acest proces, înlăturarea
barierelor din calea adaptării.
În acest scop, se pune un accent deosebit pe orientarea ludică si afectivizarea
activităţilor de învăţare, pe eşalonarea materialului de învăţat în secvenţe bine delimitate, dar
temeinic înlănţuite între ele, pe utilizarea de metode de lucru intuitive, verbale şi practice, pe
însuşirea unor instrumente specifice de comunicare şi învăţare (limbaj mimico-gestual), pe
asocierea şi integrarea activităţilor de învăţare cu activităţi de terapie complexă şi specifică
(ergoterapie, meloterapie,terapia tulburărilor de limbaj, terapia tulburărilor de
psihomotricitate).
Copiii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de organizarea învăţării în funcție de
cerinţele lor educative.
Acest tip de problematică cere educatorilor si profesorilor în primul rând urmatoarele
actiuni complexe care se referă la întreaga clasa,deci la toti copiii :
a) cunoașterea copiilor, a particularităților lor și a diferențelor dintre ei;
b) individualizarea învățării prin PIP-uri (planuri de intervenție personalizată, până la
individualizare;
c) folosirea strategiilor deschise;
d) amenajarea corespunzătoare a ambientului astfel încât el să devină factor de intervenție în
învățarea și remedierea problemelor de învățare;
e) valorizarea relatiilor sociale de la nivelul clasei si al scolii in favoarea procesului de
invatare prin cooperare si a parteneriatului educational.
Principala cerinţă faţă de învăţare este individualizarea metodelor folosite pentru
copiii cu CES. Referitor în mod ţintit la elevii care întâmpină dificultăţi, este necesar ca
profesorii să cunoască şi să poată folosi o serie de strategii didactice cu care sa identifice şi să
sprijine rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă.
Acest lucru se poate realiza si prin joc. “Jocul este singura atmosfera in care fiinta
psihologica poate sa respire si in consecinta sa actioneze. A ne intreba de ce se joaca copilul,
inseamna a ne intreba de ce este copil. Nu ne putem imagina copilaria fara rasetele si jocurile
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sale.” ( Eduard Claparede) Jocul este un mijloc foarte important de dezvoltare fizica si psihica
a copilului, devenind pe parcurs o forma de activitate tot mai complexa.
La copii si, in special la cei cu CES, rolul jocului este esential in realizarea
obiectivelor propuse, iar orice impunere din exterior in sensul suspendarii jocului genereaza
neplacere. Copiii se implica afectiv in joc, astfel ca, reusitele sunt mereu insotite de
manifestari de bucurie, stare de deconectare, iar sarcinile sunt duse la indeplinire in cele mai
multe cazuri.
Prin joc copiii isi satisfac dorinta firească de manifestare si independenta. Jocul nu
constituie pentru copil o simpla distractie. Jucându-se, cunoaste si descopera lumea si viata
intr-o forma accesibila si atractiva pentru ei.
Dezvoltarea intelectuala este puternic influentata de joc, in sensul dobandirii de noi
cunostinte si diversificarii actiunilor mintale Jocul favorizeaza dezvoltarea atitudinilor
imaginative, a capacitatilor de creare a unor sisteme de imagini generalizate despre obiecte si
fenomene, posibilitatea de a opera mintal cu reprezentari dupa modelul actiunilor concrete cu
obiectele in timpul jocului.dupa anumite reguli. Adevaratul educator nu se limiteaza numai la
pregatirea jocului, lasandu-l ulterior sa se desfasoare la voia intamplarii. El trebuie sa
urmareasca atent jocul, uneori participand in mod direct.
Pentru Schiller, jocul este o activitate estetica, pentru Karl Groos jocul
este anticipare si pregatire in vederea depasirii dificultatilor pe care le ridica viata. Copilaria
ne este data pentru a face exercitii de adaptare la problematica vietii. D. W. Winnicot
vorbeste despre joc ca despre un interval, un spatiu intermediar situat intre afara (realitatea
obiectiva) si inauntru (viata interioara). Scoala behaviorista americana face distinctia dintre
joaca si joc. Simpla joaca este o succesiune de roluri nelegate intre ele, in timp ce asumarea
unui rol in cadrul jocului implica responsabilitate.
Piaget remarcă rolul deosebit pe care îl are jocul pentru dezvoltarea copilului.Jocul
este definit de psihologul eleveţian drept un "exerciţiu funcţional" cu rol de "extindere a
mediului", o modalitate de transformare a realului, prin asimilare şi acomodare la real, deci un
mijloc de adaptare. În evoluţia jocului, Piaget delimitează trei mari categorii de joc: joculexerciţiu, jocul simbolic şi jocul cu reguli. Jocurile de exerciţii domină la vârstele mici, însă
aparşi mai târziu. Ele sunt asociate registrului senzorio-motor, cu rol în dezvoltarea
motricităţii şi interiorizarea lumii realeşi a registrului mintal, o subcategorie de exerciţ
exersarea gândirii (jocuri de cuvinte, comunicări verbale).Jocului simbolic Piaget îi
recunoaşte o importanţă deosebită pentru dezvoltarea limbajului şi imaginaţiei, dar mai ales
pentru asimilarea realităţii printr-un proces de reprezentare şi semnificare de o manieră
proprie a lumii reale. Jocul cu reguli exercită o importantă funcţie de socializare progresivă a
copilului, prin interiorizarea unor norme de conduită de relaţionare, impuse de
regulile jocului.
Pentru deficientii mintal jocul ramane forma permanenta a procesului de recuperarecompensare.
Jocul conceput ca invatare si terapie se inscrie in noua tendinta de evolutie a
metodelor de predare – invatare, care urmaresc sa ofere noi posibiltati copilului deficient
mintal.
Jocul – invatare si – terapie incepe sa ocupe un loc din ce in ce mai definit in categoria
metodelor, tehnicilor care dezvolta capacitatea de observare, de analiza si de operare cu
operatori logici, intr–un cuvant in categoria tehnicilor care dezvolta aptitudinile de invatare si
dezvoltare. Jocul este cea mai adecvata forma a activitatii educatorului din scolile speciale.
Jocul avand si functii distractive permite stabilirea unor dispozitii pozitive care faciliteaza
proiectia si deconectarea fata de activitati sau efecte ale „ale situatiilor presante”. Este
cunoscut faptul ca multe lucruri pe care copiii parca nu pot sa le faca sau nu vor, le executa
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mai usor in timpul jocului. De exemplu daca le vom spune copiilor: ,,Acum vom rezolva
exercitii la matematica” se vor supara, nu vor fi dornici sa lucreze, dar daca le vom spune:
,,Acum ne vom juca jocul Robotul socoteste,Vino la stegulete,Jocul asemanarilor,etc ” toata
clasa va fi mai entuziasmata si vor rezolva exercitiile de matematica cu placere. În acest caz
este de dorit ca profesorul clasei să respecte următoarele cerinţe:
- să cunoască bine dificultăţile de învăţare ale fiecărui elev, modul lor de manifestare şi
domeniul în care apar;
- să se asigure că elevii aflaţi în situaţie dificilă au achiziţionate aptitudinile prealabile;
- să adapteze materialul didactic folosit la fiecare temă;
- să procure material intuitiv atunci când este nevoie;
- să-şi rezerve un timp necesar în fiecare oră pentru a evalua eficacitatea activităţilor de
învăţare şi de predare.
În aceste condiţii este evidentă grija profesorului pentru organizarea unor situaţii de
învăţare, chiar prin joc, la care să participe toţi elevii.
BIBLIOGRAFIE
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU
CES
Prof. Păușescu Ioana Consuela
Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea
Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care
presupune adevărate șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării
tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și
culturii școlii. Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul
didactic dintr-o altă perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face
cu elevii cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul
instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice
directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin
mijloace moderne de comunicare online, poate conduce la schimbări perceptive ale
paradigmei educaționale.
În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și
noile tehnologii de predare în programele lor de instruire. Organizarea procesului de învățare
în mediul online presupune o pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării și
gestionării conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a
flexibilității metodologiei de predare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane
(profesori și elevi, deopotrivă) pentru o astfel de experiență didactică.
Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre cei peste 91%
dintre elevii lumii care au fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, întreruperea
obiceiurilor educaționale și obligația de a trece la medii de învățare la distanță presupun
provocări suplimentare, într-o situație deja dificilă, arată Cecilia Mezzanotte, consultant în
cadrul Directoratului pentru Educație al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OECD), într-un material publicat pe platforma online a acestei instituții. Ea
prezintă atât riscurile pe care le înfruntă elevii cu cerințe educaționale speciale, cât și diverse
soluții aplicate în unele dintre țările OECD.
Experta citată arată că elevii cu CES riscă o dublă penalizare în timpul închiderii
școlilor – din punct de vedere al accesului la educație, dar și cel al incluziunii.
Ei se bazează, adesea, mai mult decât ceilalți copii pe diverse tehnologii pentru
educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția lor către educația online. Dar nevoile lor
specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente folosite în prezent:
- copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe canale
video
- copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin platforme
virtuale, dacă formatul nu este accesibil
- elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți când
vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le captează
suficient atenția
- pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale, pentru
diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare
- copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă singuri
materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine în învățare
- copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația actuală, la
fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și schimbe programul
și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea pandemiei.
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Această din urmă problemă nu se limitează doar la cei care sufereau de anxietate, ci
oricui care ar putea fi astfel afectat de situația produsă de pandemie, arată autoarea. Deși, în
ansamblu, educația incluzivă se referă la toți copiii, categoria celor cu CES necesită atitudini
specifice, individualizate, potrivit cărora tehnologiile aplicate în organizarea și realizarea
propriu-zisă a procesului educațional se vor întemeia pe următoarele abordări:
• Învățarea interactivă;
• Negocierea obiectivelor;
• Demonstrația, aplicația și conexiunea inversă;
• Evaluarea continuă ca răspuns al învățării;
• Sprijin pentru elevi și profesori (conform Pachetului de resurse UNESCO „Cerințe speciale
în clasă”, 1993).
În procesul de incluziune școlară a copiilor cu CES, de identificare și aplicare a
diferitelor tehnologii educaționale, se va ţine cont de faptul că:
• Elevii învață în clasă, folosind resursele interne şi externe, propuse de cadrul didactic şi de
ceilalţi elevi.
• Procesul învăţării este mai important decît rezultatele obţinute pe termen scurt.
• Învăţarea este efectivă şi eficientă atît pentru elev, cît şi pentru cadrul didactic.
• Problemele de învăţare sînt fireşti şi ele pot deveni impulsuri de perfecţionare a strategiilor
didactice.
• În contextul diversităţii elevilor, fiecare copil este important şi unic, indiferent de rezultatele
sale şcolare.
• Pentru a răspunde cerinţelor fiecărui copil, se vor propune strategii individualizate şi
personalizate.
• Procesul didactic este sprijinit şi prin revalorizarea resurselor externe ale învăţării – mediul
educaţional/ambientul – cu mesajele sale experienţiale directe şi indirecte.
• Resursele interne, care sprijină învăţarea, vin din empatia manifestată între cadrul didactic şi
elev şi din valorizarea experienţelor de viaţă.
Pentru buna desfășurare a procesului de învățare a elevilor cu CES se recomandă
următoarele:
- Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o
singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea
doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat. Împărțirea acestuia
îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
- Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea
materialului educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților
în această situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum
copilul lor devine mai receptiv și înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate pe
canalul senzorial preferat.
- Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copii colaborează mai
bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest punct
de vedere.
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EDUCAȚIA ÎNCOTRO?
Petre Monica
CSEI „Sfânta Filofteia” Ștefănești, jud. Argeș
Educația viitorului - suntem deja acolo sau nu?
Ce este progresul în educație?
Noile tehnici de predare bazate pe evoluția tehnologică vor înlocui educația formală?
Acestea sunt doar câteva din întrebările puse în ultima vreme în toate mediile și la care
John Spencer (fost profesor, actualmente consultant în educație și scriitor)caută răspunsuri
în introducerea la noua lui carte – Vintage innovation, în care încearcă o privire de
ansamblu asupra ideii de inovare în educație. Ideile lui Spencer sunt deosebit de interesante
și relevante.
Nu putem să prevedem viitorul. Nu știm în ce fel de lume vor trăi elevii și copii noștri.
Dar știm că învățarea mai profundă îi va ajuta să-și dezvolte acele abilități de bază (soft skills)
care vor dura întreaga viață.
„Într-o lume în schimbare constantă, elevii vor trebui să fie gânditori divergenți, întro lume a inteligenței artificiale, elevii vor avea nevoie să fie filozofi. Singurul lucru care le
lipsește computerelor este înțelepciunea. Prin natura lor, ele sunt programate, de aceea elevii
noștri trebuie să gândească filozofic.Într-o lume a realității virtuale, elevii vor avea nevoie să
studieze natura. Într-o lume a distracției, elevii au nevoie totuși să se angajeze într-o muncă
profundă.Într-o lume a posibilităților infinite, elevii noștri vor avea nevoie să fie curioș”i,
spunea John Spencer.
Diverși consultanți în educație vorbesc de o nouă paradigmă - Noua Ordine Mondială
a Educației - atunci când procesul de învățare va fi unul personalizat, adaptat nevoilor tuturor
elevilor, iar predarea nu se va limita la cele 45 de minute de la școală, ci va putea fi practicată
„oricând, oriunde". Aceeași specialiști au realizat un clasament al celor mai importante zece
tendințe actuale în domeniul educației.
1. Crearea unor cloud computing. Cloud computing-ul presupune o rețea imensă și complexă
de servere care va furniza utilizatorilor atât spațiu de stocare, cât și putere de calcul sau
programe, cu ajutorul unor dispozitive uzuale de navigare web. În acest fel, investitiile
costisitoare în aparatura și personal ITvor putea fi eliminate. Implicatiile acestui trend în
educație sunt enorme, datorită accesibilitatii sporite la informații. Provocarea, însă, va consta
în conectivitatea permanentă pentru a accesa fișierele din rețeaua de tip „cloud", pentru că
acest lucru nu s-a putut realiza în condițiile pandemiei actuale, nici în țările dezvoltate, cu atât
mai mare va fi provocarea în țările mai sărace.
2. Deținerea unor dispozitive personale de calcul. Tendința actuală în școlile din toată lumea
este de a oferi un dispozitiv de informare pentru fiecare elev (pc, tabletă, smartphone) și de a
crea medii de învățare care presupun accesul universal la tehnologie. Fie că dispozitivul este
un laptop, computer sau un smartphone, sălile de clasă ar trebui să fie pregatite pentru aceasta
nouă schimbare în educație.
3. Învățarea devine mobilă. Dezvoltarea tehnologiei a transformat telefoanele mobile de tip
„smartphone" în accesorii indispensabile, atât pentru elevi, cât și pentru profesorii vizionari.
Asadar, este foarte probabil ca dispozitivele mobile cu acces la internet și capacități de calcul
să ia în curând locul computerelor personale în sălile de clasă, dar și acasă, potrivit unui
studiu al Băncii Mondiale.
4. Învățarea devine permanentă. Odată cu dezvoltarea infrastructurii de conectivitate, dar și a
reducerii prețurilor dispozitivelor electronice (pc, tabletă, smartphone), sistemele de
învățământ din întreaga lume își dezvoltă capacitatea de a oferi oportunități de învățare pentru
elevi „oricând, oriunde". Aceasta tendință presupune o modificare a lecției tradiționale de 45
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de minute. Pe lânga aparatură și acces la internet, este mare nevoie de adaptarea tutorilordin
învățământ șia profesorilor la mediul dinamic, virtual, dar și de resurse de învățare avansată în
ritm propriu.
5. Jocurile online să fie integrate în noua tendință educațională. Un studiu recent realizat de
organizațiile americane Pew Internet și Life Project, a descoperit că jocurile în rețea sau
online sunt o parte importantă în viața tinerilor și că oferă o oportunitate de interacțiune
socială sporită și de angajament civic. Succesul incredibil al programelor care se concentrează
pe participarea activă, interacțiune și stimulente, sugerează că metodele educaționale folosite
nu mai sunt de actualitate și că jocurile educative ar putea atrage interesul și atenția elevilor
într-un mod mai eficient.
6. Învățarea devine personalizată. Sistemele educative vor folosi în curând tehnologia pentru
a întelege mai bine nivelul de cunoștințe al unui elev, dar și pentru a se putea adapta
corespunzator, atât lacunelor de învățare, cât și diverselor stiluri de învățare. Astfel, în loc de
predarea la nivel mediu, accesibilă tuturor elevilor dintr-o clasă, se vor adapta conținutul și
prezentarea informațiilor pe baza nevoilor individuale ale elevilor, atât ale celor slabi, cât și
ale celor foarte buni.
7. Redefinirea spațiilor și locurilor de învățare. Clasa cu bănci aranjate pe trei rânduri ar
putea deveni în curând doar o amintire, pentru că școlile din toată lumea, în contextul actual,
își regândesc mediul de învățare, pentru a favoriza colaborarea, disciplina, implicarea și
siguranța elevilor. Utilizarea luminilor potrivite, a culorilor, a meselor circulare și a spațiilor
individuale de lucru pentru elevi,dar și profesori într-o sală de curs este din ce în ce mai
frecventă. Sunt luate în calcul și participarea în sistem hibrid permenent(de acasă sau de la
școală), prin intermediul tehnologiei.
8. Realizarea schimburilor de conținut educativ între profesori. Profesorii au început deja să
se conecteze între ei pe diverse rețele sociale sau platforme de învățare în care identifică și
creează resurse și instrumente noi de învățare pe care le consideră eficiente în lucrul la clasă.
Profesorii pot edita, adăuga sau personaliza anumite materiale, în așa fel încât elevii să
primească informații care corespund stilului și ritmului de predare a cursului. Aceste resurse
completează în multe cazuri manualul oficial și, în anii următori, este posibil chiar să îl
înlocuiască cu varianta digitală.
9. Realizarea portofoliului de evaluare. Colectarea de către elevi a unor informații utile în
procesul educațional va ajuta profesorii să rezolve mai bine lacunele de învățare și să
personalizeze conținutul metodelor pedagogice folosite. În plus, evaluarea constă, mai nou, în
teste frecvente care măsoară nivelul cunoștințelor în defavoarea examenelor anuale, cu
presiune foarte mare. Elevii au acum la dispoziție resurse pentru a-și aduna lucrările de peste
an, într-un portofoliu online: fiecare test, lucrare, creație, încărcare cu conținut educațional de
pe blog sau din alte conturi va apărea în portofoliul personal, care poate fi atât, autoevaluat,
cât și,evaluat și notat de profesor.
10. Profesori-mentori. Rolul profesorului în clasă se va transforma de la cel care deține
cunoștințele, la un manager care ghidează elevii în procesul individualizat de învățare, care
identifică resursele relevante, creează colaborări și oferă sprijin atât în timpul cursului formal,
cât și în afara celor 45 de minute. Succesul sau eșecul acestor proiecte depinde însă foarte
mult de factorul uman, de disponibilitatea acestuia sau de dorința unui profesor de a păși întrun teritoriu neexplorat.
În concluzie, ca educatori, formatori de caractere, trebuie să ne deschidem față de nou.
Trebuie să luăm în seamă cele mai noi cercetări. Trebuie să experimentăm și să încercăm
strategii noi în clasele noastre. În termeni de tehnologie, trebuie să recunoaștem că tehnologia
poate oferi posibilități uimitoare.
Putem cerceta, învăța, putem să intrăm în conexiune cu experți, putem crea conținut
digital uimitor și îl putem împărtăși cu o audiență . Nu ar trebui niciodată să evităm abordările
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inovative, doar pentru că sunt noi. Nu ar trebui să ne retragem într-un tradiționalism bazat pe
frică. În schimb, ar trebui să îmbrățișăm, atât vechiul, cât și noul. Ar trebui să explorăm ce
înseamnă să le combini pe cele două.
În loc să ne concentrăm pe termenul ”viitor”, ar trebui să ne concentrăm pe abilitățile
atemporale, acelea care sunt utile și durează întreaga viață. Este interesant că abilitățile de top
pe care Google le caută la angajați nu au fost acelea de scriere de coduri sau chiar cele legate
de inginerie. Au fost abilitățile atemporale, acele soft skills – să fii capabil să rezolvi
probleme, să fii educabil, să comunici eficient, să ai empatie și să fii capabil să faci conexiuni
între idei aparent fără legătură. Cu alte cuvinte, ar trebui să ne pregătim elevii pentru acele
tipuri de abilități pe care computerele nu vor fi niciodată capabile să le aibă – acele abilități
umane profunde.
BIBLIOGRAFIE
1. John Spencer- Inovație vintage. Valorificarea instrumentelor retro și a ideilor clasice pentru
a proiecta experiențe de învățare mai profunde, 2019
2. Paula Polk Lillard - Educatia Montessori. Ghid esential pentru formarea viitorului adult, de
la nastere pana la 24 de Ani, Ed. Litera, 2018
3. Irina Ion - EDUCAT- ING. Educația viitorului - perspective postmoderne, în viziune
economică, Ed. Universitară, 2017
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL COPIILOR CU CES
Piciu Nicoleta Silvia
G.P.P ,,Micul Prinț”, Pitești, jud. Argeș
În perioada actuală a pandemiei, învățământul preșcolar românesc, mai mult ca
oricând, este supus unor noi provocări. Activitatea didactică a fost transferată în mediul
virtual unde comunicarea primește cu totul alte conotații.
Preșcolarul cu CES are nevoie de contact direct, iar în contextul actual relațiile
interpersonale au primit noi atribuții, au devenit indirecte. Comunicarea educatoare-copil
realizată în mediul online, nu mai este limitată de spațiul fizic al sălii de grupă și nici de
programul din grădiniță. Chiar dacă oferă mai multă libertate de accesare, în funcție de
disponibilitatea părinților, presupune eforturi considerabile din partea tuturor celor implicați.
Educatoarei i se atribuie un nou rol, acela de a crea conținut didactic digitalizat și adaptat
nivelului preșcolarilor, de a se conforma noilor cerințe educaționale și de a-și folosi
competențele digitale.
Realizarea activităților didactice online impune respectarea unor deziderate referitoare
la:
- modul de structurare a informațiilor,
- selectarea conținuturilor adecvate formării și consolidării comportamentelor preșcolarilor cu
CES,
- planificarea activităților conform particularităților copiilor,
- selectarea surselor informaționale, la realizarea proiectării activităților online,
- selectarea unor teme interesante, atractive pentru copiii cu CES– pe înțelesul acestora care să
îndemne la implicare, conectare și interes crescut din partea lor,
- păstrarea legăturii cu preșcolarii și familiile lor prin divese surse.
- consilierea acestora, stabilirea unor modalități de a se asigura feed-back-ul de către toți cei
implicați (educatoare- copii-familii), analiza activităților online.
De aceea, este foarte important ca materialele concepute de educatoare in efectuarea
activităților care se vor desfășura cu copiii cu CES, să respecte câteva cerințe: să fie atractive
atât din punct de vedere estetic, cât și al dinamicii imaginilor și sunetelor, să conțină
fotografii, imagini, filme adaptate nivelului de înțelegere al preșcolarului, să aibă o durată
acceptabilă (5-10 minute), să cuprindă elemente de joc care să-l stimuleze pe copil, personajesurpriză, care să-i capteze atenția și să-l motiveze în realizarea sarcinilor.
Procesul educativ din învățământul preșcolar a primit alte caracteristici pedagogice
prin intermediul tehnologiilor digitale care au adus noi valori învățării și au permis păstrarea
legăturilor între membrii unui grup în lipsa contactului direct.
Cadrele didactice trebuie sa își dezvolte mecanisme flexibile, de adaptare la noile
provocări sociale, precum și să găsească modalități de a-și dezvolta competențele pedagogice
în funcție de paradigmele în schimbare ale educației.
BIBLIOGRAFIE
1. Racu J. Formarea abilităţilor comunicative la preşcolarii mari. În: Asistenţa psihologică,
psihopedagogică şi socială ca factoral dezvoltării societăţii, volumul I,Chişinău, 2010
2. www.corinaandrei.blogspot.com, Andrei C. Comunicare în învăţământul preşcolar.
3. http://www.etc.tuiasi.ro/sibm/romanian_spoken_language/pdf/Carolina%20Hategan%20%20%20Limbaj%20si%20comunicare%20-%20abordare%20interdisciplinara.doc,Haţegan
C. Limbaj şi comunicare –abordare interdisciplinară
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ȘCOALA ROMÂNEASCĂ ÎN PANDEMIE, ÎNTRE COMPROMIS ȘI HAOS:
„DEZASTRUOASĂ”, „INEFICIENTĂ”, „ORIBILĂ” / CE SPUN ELEVII ȘI
PROFESORII DESPRE ÎNVĂȚĂMÂNTUL HIBRID ȘI ONLINE
Bibliotecar Pieleanu Emilia Mădălina
Liceul Teretic, Videle, jud. Teleorman
20 octombrie. România înregistra alte 3.400 de noi cazuri de Covid. Rata de infectare
depășea 3 la mia de locuitori în București și Alba. Peste 5.000 de școli se aflau în scenariul
hibrid, iar aproximativ 1.900 de alte școli își desfășurau cursurile complet online. Dar cum
percep elevii, părinții și profesorii educația în aceste scenarii? Peste jumătate dintre elevi
consideră că prima lună de școală a fost haotică și unii au caracterizat educația de acum drept
„dezastruoasă”,„ineficientă” și „oribilă”. Și asta o spun doar cei din mediul urban care au
acces la internet.
Un sondaj online realizat între 14-20 octombrie de Fundația Agenția de Dezvoltare
Comunitară „Împreună” alături de Consiliul Național al Elevilor și Federația Națională a
Asociațiilor de Părinți arată că pentru 51% dintre elevi prima lună de școală a fost mai
degrabă haotică, ”încercând să țină pasul cu provocările implicate de diferitele scenarii în care
s-au aflat, mai ales pentru că o parte din aceștia au și experimentat mai mult de un singur
scenariu”. De asemenea, aproximativ 30% dintre elevi consideră că, în prezent, modul în care
se realizează școala este un compromis valid din perspectiva crizei medicale în care se află
România.
Cu toate acestea, există elevi pentru care educația în conextul actual este
„dezastruoasă”, „foarte proastă”, „grea”, „ineficientă”, „oribilă”, „un dezastru”. Ei
menționează că le este dificil să învețe în contextele educaționale în care se află și că unii
dintre profesori nu se implică suficient pentru a îmbunătăți calitatea educației oferite. La polul
opus, sunt și câțiva elevi care susțin că educația este mai puțin stresantă în formatele hibrid
sau online.
Profesorii caracterizează procesul actual de învățământ în termeni mai blânzi decât
elevii. Astfel, 40% dintre cadrele didactice evaluează educația din prima lună de școală ca
fiind un compromis, iar 34% consideră că aceasta este de calitate. Totodată, sunt și profesori
care consideră că educația online s-a îmbunătățit de la o zi la alta, iar, în ciuda provocărilor
care apar, „se” fac eforturi și încercări pentru o educație cât mai bună.
Cade responsabilitatea mai mult pe elev și părinte. Părinții observă și ei compromisul
din educație în proporție de 49%, iar alți 33% consideră că procesul educațional este haotic,
unul dintre părinți menționând „în ciuda efortului susținut al profesorilor și copiilor
deopotriva, este totuși un compromis. Este un sistem ce se bazează foarte mult pe gradul de
responsabilitate al copilului”.
Părinții constată faptul că învățământul a devenit din ce în ce mai mult
responsabilitatea elevilor și a părinților, și mai puțin a reprezentaților școlii: „Din păcate,
suplinesc munca învățătoarei, care preferă să nu se complice și predă extrem de puțin, în
schimb, dă enorm de multe teme. Astfel, sfârșesc prin a-i suplini munca, prin a lucra mult cu
copilul”. Un alt respondent (din grupul părinților) menționează apariția frustrării pentru toți
actorii sociali implicați (elevi, cadre didactice, părinți) și lipsa empatiei, așteptările între
aceștia fiind exagerate”, arată sondajul.
De asemenea, părinții și elevii acuză profesorii că nu sunt destul de bine pregătiți în
competențele digitale, dar și profesorii, și copiii se supraevaluează. Sondajul a analizat și
propria evaluare a competențelor digitale, care este o componentă esențială în desfășurarea
orelor online sau și hibrid și concluzionează că există ”o supra evaluare a abilităților și
cunoștințelor digitale”. Competențele digitale ale respondenților (elevi și cadre didactice) sunt
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auto-percepute ca fiind destul de dezvoltate, ținând cont de faptul că pentru elevi media este
de 7.64, iar pentru cadre didactice este 8.09 (pe o scală de la 1 la 10)”, arată rezultatul
chestionarului.
Cum se înțeleg profesorii cu părinții?
Așteptările legate de implicarea părinților în procesul educațional au crescut în
contextul educației online și hibrid. Mai ales în cazul preșcolarilor și al elevilor din clasele
primare, rolul acestora este esențial pentru îndrumare și sprijin. În viziunea cadrelor didactice,
colaborarea cu părinții din această perioadă (prima lună din anul școlar 2020-2021) este una
bună (61%) și foarte bună (24%). Perspectiva elevilor asupra acestei colaborări este mai
critică, astfel, 18% dintre elevii respondenți susțin că relația dintre cadrele didactice și părinții
lor este proastă și foarte proastă, în timp ce alți 19% sunt de părere că nu există niciun fel de
colaborare între aceștia.
Percepția părinților asupra subiectului este mai moderată, 73% evaluează relația cu
cadrele didactice ca fiind pozitivă, în timp ce 9% susțin că nu există o colaborare cu
reprezentanții școlii. În interpretarea acestor rezultate, trebuie avută în vedere dezirabilitatea
anumitor răspunsuri, altfel, pe parcursul chestionarelor vom remarca o vină constantă „pasată”
de la cadre didactice la elevi și părinți.
Învățământul hibrid, cea mai proastă variantă?
O treime dintre elevii și părinții care se încadrează în formatul educațional hibrid
apreciază calitatea educației ca fiind una foarte mică, respectiv între 1 și 4 pe scală de la 1 la
10, în timp ce 10% dintre elevi evaluează educația hibridă prin notele de 9 și 10. Învățământul
hibrid este văzut ca fiind o formă de educație de o calitate mai scăzută și din cauza distribuirii
atenției profesorului între elevii din clasă și cei de acasă. O altă problemă este lipsa unei
conexiuni bune la internet la școală și lipsa echipamentelor digitale.
61% dintre elevi consideră că lipsa unei conexiuni bune la școală este o problemă, în
timp ce 36% dintre elevi au menționat lipsa altor echipamente digitale necesare pentru
transmiterea orelor din clasă acasă, pentru care elevii de acasă sunt mereu în dezavantaj.
26% dintre elevi consideră că anumiți colegi nu pot participa la educație atunci când
sunt în grupa online.
Astfel, elevii susțin faptul că nu reușesc să înțeleagă foarte multe din predarea online
în formatul hibrid pentru că apar probleme de conexiune, dacă profesorul se mișcă, sunetul nu
mai este foarte bun, iar elevii de acasă nu pot vedea tabla.
„Singurul lucru care este cert la orele online este că se face prezență, ce se întâmplă
apoi, nu mai înțelege nimeni. Fiecare face ce vrea pentru că din predarea online nu se înțelege
mai nimic!”.
Unii elevi susțin că elevii de acasă înțeleg doar parțial materia predată, iar, când merg
la școală, li se dau teste din acele noțiuni pe care nu le-au înțeles.
Din perspectiva profesorilor, distribuirea echilibrată a atenției între elevii din clasă și
cei de acasă este una dintre principalele dificultăți ale educației în format hibrid: „Se
muncește foarte mult și te trezești blocat de lipsa de funcționalitate a transmisiei de internet,
nu te poți ocupa cum trebuie de elevii din clasă, și, neapărat, trebuie activități și pentru cei de
acasă; în final, pierdere există în ambele tabere”.
Comparativ cu elevii, cadrele didactice remarcă într-o măsură mai mare (55%) lipsa
accesului la educație pentru anumiți elevi, aceștia menționând inclusiv faptul că pentru elevii
cu CES și/ sau dizabilități există dificultăți mai mari în desfășurarea orelor online.
O altă nemulțumire exprimată de către unii dintre profesorii respondenți este faptul
că părinții nu se implică suficient de mult în desfășurarea și sprijinirea orelor, lăsând copiii
nesupravegheați în timpul orelor online. Pe de altă parte, nici implicarea prea mare și
participarea părinților la ore online nu este percepută pozitiv: „prea mulți membri ai familiilor
se perindă în camera de studiu al copilului. Adesea se opresc curioși să asiste”.
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Părinții consideră că orele nu sunt adaptate la învățământul hibrid (55%), iar profesorii
nu pot împărți activitățile de predare între elevii din clasă și cei de acasă. Aceștia au remarcat
o lipsă a interacțiunii între unele dintre cadrele didactice și elevi, observând chiar dezinteresul
unora dintre profesori pentru modul în care elevii recepţionează aceste ore. Deși anumiți elevi
au oferit feedback cu privire la probleme întâmpinate, profesorii au fost rigizi și inflexibili în
adaptarea conținutului și predării la experiențele elevilor. Părinții cu elevi în învățământul
primar consideră că învățământul online nu este deloc potrivit, mai ales pentru primele clase
când elevii ar trebui să învete să scrie și să citească.
Accesul la educație online
Sondajul a analizat și accesul la educația online, prin prisma unei întrebări care a avut
în vedere percepția elevilor asupra procentului de elevi din propria clasă care nu pot participa
și a cadrelor didactice la nivelul întregii școli.
Astfel, conform observațiilor elevilor, 26% dintre aceștia susțin că în clasa în care
învață procentul elevilor care nu pot participa este de mai puțin de 5%. De
asemenea, aproximativ 60% dintre elevi susțin că în clasa lor nu există astfel de
elevi. Perspectiva cadrelor didactice este extrem de diferită față de cea a elevilor, 46% dintre
acestea au remarcat că există sub 5% elevi la nivelul școlii care nu pot participa la ore
online (inclusiv în varianta hibridă), iar 11% susțin că sunt peste 20% din elevii școlii care nu
pot participa la orele online.
Desigur, acestea sunt niște estimări imprecise și bazate pe propiile percepții și
experiențe, însă ele oferă o imagine despre amploarea fenomenului. În același timp, 9% dintre
părinții respondenți (majoritar din mediul urban) au declarat că elevii pe care îi au în îngrijire
nu au echipamentele digitale proprii și adecvate.
Soluția cel mai frecvent utilizată de cadrele didactice pentru problema participării la
orele online este de a transmite materiale părinților (64%), urmată de varianta în care elevii
care nu se pot conecta online participă mai mult în varianta față în față, atunci când acest lucru
este posibil (scenariul hibrid de învățământ). Conform percepției elevilor (48%), profesorii
mai degrabă nu au soluții pentru situațiile în care elevii nu au acces la educația online.
De asemenea, cadrele didactice transmit informațiile și materialele către elevii care nu
pot participa online prin intermediul colegilor, deși aceasta nu este varianta cea mai eficientă.
Mai mult decât atât, unii dintre profesori au trimis materiale și fișe prin intermediul poștei
astfel încât elevii să poată lucra acele fișe de acasă, fără conexiune online, în timp ce alți
profesori se duc personal acasă la elevi sau le cumpără „din buzunar” cartele de internet.
Unii dintre elevi și părinți au susținut că tot ce fac profesorii este să le pună absențe
colegilor care nu se pot conecta fără să îi intereseze care sunt motivele: „Nu se implică, îi lasă
pe copii să se descurce de unde își fac rost de teme sau dacă au lucruri pe care nu le-au
înțeles”.
”Deși fiecare dintre cele trei grupuri resimte dificultăți în această perioadă, tendința
este de a-l blama pe celălalt: elevii consideră că profesorii nu sunt suficient de implicați și că
ar putea face mai mult, profesorii consideră că elevii nu sunt motivați și nu vor să învețe și
părinții se implică prea puțin, iar părinții susțin că profesorii nu își adaptează metodele de
predare și că nu sunt suficient de bine pregătiți”, arată concluziile sondajului.
Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 3.886 elevi, 1.587 cadre didactice și 909
părinți din toate județele din România. Deși numărul respondenților este destul de mare,
rezultatele acestui sondaj nu sunt reprezentative la nivel național, respondenții au completat
chestionarul pe baza disponibilității și a accesului la mijloace tehnologice și internet.
BIBLIOGRAFIE
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EDUCAȚIA SPECIALĂ ÎN CONTEXTUL ACTUAL DE ÎNVĂȚARE
Prof. Piscan Nicoleta
Școala Gimnazială „Constantin Bălăceanu Stolnici”, Stolnici, jud. Argeș
Cu siguranță, nu a fost și nu este ușor pentru nicio unitate de învățământ să-și transfere
activitatea în mediul online. Procesul necesită multă răbdare, o planificare cât mai bună, dar
mai ales o comunicare eficientă între partenerii educaționali – profesori, părinți, elevi.
Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei
implicați în procesul educațional, atât la nivel de macrosistem, cât și de microsistem. Trecerea
de la formula „față în față” la modalitatea „online” de livrare a educației, a presupus o pliere
pe cerințele impuse de urgență, dar și o „cotitură” didactică și de paradigmă.
În lipsa unei infrastructuri tehnologice decente, fără abilitare consistentă în zona
competențelor digitale ale profesorilor, fără acces gratuit la platforme online, cu resurse
didactice digitale și multimedia precare, cadrele didactice au fost nevoite să identifice rapid
soluții pentru a asigura tuturor copiilor acces la o educație de calitate. Cei mai buni prieteni au
devenit platformele educaționale online, modalitățile cele mai potrivite pentru continuarea
procesului educațional în acest context sensibil.
Perioada aprilie – iunie a fost destul de greu de gestionat atât din pricina lipsei de
experiență a dascălilor în ceea ce privește modul de predare online, cât și din pricina lipsei
device-urilor necesare. Din septembrie, însă, situația este vizibil îmbunătățită. Cadrele
didactice au avut timp să se perfecționeze în domeniul utilizării platformelor și aplicațiilor
informatice, iar autoritățile publice și ONG-urile au reușit să acopere, în mare parte, necesarul
de dispozitive digitale.
Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul
didactic, pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al
timpului și terminând cu materialele și mijloacele didactice utilizate. Monitorizarea învățării
se realizează într-un alt mod acum, câteodată chiar foarte greu. Lipsa unui dialog autentic cu
clasa, imposibilitatea urmăririi modului în care elevii își iau notițe, dificila administrare a
probelor de evaluare reprezintă aspecte care trebuie regândite și îmbunătățite.
Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, în situația mutării școlii în noul
sistem, este unul extrem de important. Părintele este unul dintre factorii care trebuie să
gestioneze activitatea de acasă și să se asigure atât de funcționarea fizică a sistemului
informatic, de frecventarea cursurilor de către elev, cât și de motivarea și implicarea acestuia
în actul de învățare.
Educația specială în contextul actual de învățare necesită, deasemenea, o atenție
deosebită, învățământul online devenind o adevărată provocare pentru elevii cu CES și pentru
părinții acestora, al căror sprijin este imperios necesar în vederea oferirii de asistență in ceea
ce privește conectarea la lecții și implicarea în activitățile educative.
Cele mai frecvente situaţii-problemă întâmpinate în timpul şcolii online din
partea elevilor şi părinţilor sunt:
- Copiii erau mult mai entuziasmați când mergeau fizic la școală;
- Dificultăţi de utilizare a platformelor şi instrumentelor digitale pentru elevi, părinţi,
profesori;
- Lipsa conexiunii la internet, a semnalului wi-fi uneori. Creşterea costurilor la factura de
telefon pentru depăşirea traficului de date mobile. Slaba funcţionare a aplicaţiilor sau
pierderea conexiunii, în unele cazuri, chiar lipsa echipamentelor IT;
- Nemulţumirea privind utilizarea platformelor online, necesitatea unei perioadei de adaptare,
faptul că, pentru că unii părinți merg la serviciu, copiii au fost nevoiți să se descurce mai mult
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singuri;
- Lipsa de interes a copilului pentru acest tip de studiu.
- Lipsa disciplinei la ore - cadrul didactic controlează mai greu elevii, tentaţi fiind să discute
între ei. Copilul nu mai dă randament din cauza relaxării şi gândului că este acasă şi nu mai ia
școala în serios.
Alte probleme întâmpinate în învățămantul online sunt:
• lectura pe suportul digital este cu 20% – 30% mai lentă decât pe suport de hârtie și cu
50% mai lentă dacă este vorba de lectură online;
• lectura efectuată pe monitor consumă mai multe resurse mentale decât cea pe hârtie și
totodată face mai dificil procesul de reamintire ulterioară a textului. Lucrul pe
computer conduce la un nivel mai înalt de oboseală și la o senzație crescută de stres
aferentă respectivei sarcini. Citirea de pe ecran reduce capacitatea memoriei de lucru,
dar și memoria de lungă durată, deoarece procesarea informației de pe suport digital
nu se face pe hipocampus, zona din creier care răspunde de procesul de memorare, ci
în striatum.
• atât multitasking-ul cât și hipertextualitatea pe care le oferă tableta afectează puternic
atenția, memorizarea, învățarea și performanța școlară.
Îi este în mod evident dificil copilului cu dizabilități auditive sau vizuale, în general să
interacționeze cu procesul educațional prin intermediul unui dispozitiv tehnic cu limitări clare
chiar și pentru copilul tipic, în ce privește acuratețea sunetului, spațialitatea, câmpul vizual,
calitatea conexiunii la internet.
Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre cei peste 91% dintre
elevii lumii care au fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, întreruperea obiceiurilor
educaționale și obligația de a trece la medii de învățare la distanță presupun provocări
suplimentare, într-o situație deja dificilă. Ei se bazează, adesea, mai mult decât ceilalți copii pe
diverse tehnologii pentru educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția lor către educația
online. Dar nevoile lor specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente
folosite în prezent:
• copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe
canale video;
• copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin
platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil;
• elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți
când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează suficient atenția;
• pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale,
pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare;
• copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine
în învățare;
• copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația
actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și
schimbe programul și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea
pandemiei;
• Această din urmă problemă nu se limitează doar la cei care sufereau de anxietate, ci
oricui care ar putea fi astfel afectat de situația produsă de pandemie.
După actuala criză va fi nevoie de intervenții mai bine structurate și coordonate în
sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale, intervenții care să implice deopotrivă
școlile, profesorii, consilierii, familiile copiilor vulnerabili, care au cel mai mult de
suferit.
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METODE DE EVALUARE ON-LINE PENTRU
ELEVII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
Prof. Poaţă Iulieta
Şcoala Gimnazială „Voievod Litovoi” Târgu-Jiu, jud. Gorj
Evaluarea în sistemul de învățământ este o problemă, care deși pare veche, are
întotdeauna valențe noi. Ea poate fi generatoare de stres mai ales că, de cele mai multe ori,
realizează ierarhizarea elevilor în baza notelor obținute. Terry Tenfrik, consideră că evaluarea
în învățământ este un proces de obținere a informațiilor referitoare la elev, profesor,
programul educativ, toate acestea ducând în final la adoptarea unor decizii, în baza
aprecierilor obținute. Pe de altă parte Ioan Jinga definește evaluarea ʺca un proces complex de
comparare a rezultatelor activității instructiv-educative cu obiectivele planificate, cu resursele
utilizate sau cu rezultatele anterioareʺ.
În cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale evaluarea are valențe deseori diferite
de sensul clasic, deoarece sunt situații în care nu se poate măsura progresul unui elev, iar nota
(care este expresia numerică a performanțelor școlare) nu este relevantă, nici pentru elev, nici
pentru familie și nici pentru sistemul de învățământ. De aceea este foarte importantă găsirea
unor metode alternative de evaluare, însumate în strategii potrivite nivelului clasei și nevoilor
elevului.
După cum se știe evaluarea se poate utiliza în trei momente distincte: la început
(evaluare inițială), pe parcursul procesului de învățământ(evaluare formativă) și la finalul
acestuia (evaluare sumativă). Foarte importantă este, indiferent de tipul de evaluare, motivația
elevilor. De cele mai multe ori pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, motivația
intrinsecă este mult diminuată, capacitatea de învățare este redusă, evaluarea cu ajutorul
calculatorului aducând un plus de atractivitate. Este știut că ʺinformatica are un potențial
educativ foarte mare față de ceea ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite
adaptarea învățământului la cerințele fiecărui elev, la ritmul lui de muncă, la aptitudinile
intelectuale, la nivelul său de cunoștințe, deci la personalizarea învățământuluiʺ. Astfel că,
evaluarea cu ajutorul calculatorului și implicit cea on-line este lipsită de elementele de
subiectivism și schimbă raportul profesor-elev, deoarece crește încrederea în sine a celor din
urmă.
În alegerea instrumentelor de evaluare folosite în activitățile online se va ține cont de
resursele tehnologice ale elevilor, de posibilitatea lor de a accesa platformele sau aplicațiile,
de posibilitatea de a fi susținuți de un adult, de nivelul de dezvoltare psiho-emoțională a
elevilor.
Prin platformele utilizate în ultimul timp și prin aplicațiile disponibile pentru predareaînvățarea-evaluarea online, se deschide drumul pentru diferite tehnologii utile, cu precizarea
că indiferent de instrumental de evaluare on-line utilizat, mai întâi se au în vedere reperele
pedagogice, cu stabilirea clară a scopului și obiectivelor evaluării.
Din multitudinea de instrumente utilizate pentru evaluarea on-line a elevilor din cu
cerinţe educaţionale speciale, menționez:
1. Google Classroom ca parte componentă a platformei școala365.ro, care permite
susținerea activităților de predare-învățare-evaluare pe Meet (live, sincron), putânduse oferi în timp util feed-back fiecărui elev.
2. Google Jamboard este un mod de vizualizare a unor răspunsuri scurte ale elevilor,
scrise pe post-it-uri virtuale la întrebări adresate de cadrul didactic.
3. Formularele Google – această opțiune din Gsuite presupune conceperea unui
chestionar care poate fi folosit pentru a obține date legate de nivelul dezvoltării unor
abilități/atitudini sau pentru a obține feedback din partea elevului legat de procesul
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instructiv-educativ sau corectiv-compensator desfășurat în activitățile online. Aici se
pot introduce imagini care să însoțească întrebările din chestionar, care pot fi deschise
sau închise. Pentru elevii cu deficiență intelectuală sunt recomandate întrebările
închise, cu mai multe opțiuni, ei având o inerție în gândire, ce nu le permite
dezvolatrea unor răspunsuri ample. Apoi există o varietate de răspunsuri care pot fi
folosite (răspuns scurt, răspunsuri multiple, casete de selactare, scară liniară, etc.), se
pot folosi linkuri sau materiale video pentru reflexie. Acest tip de instrument digital de
evaluare este preferat de către elevi în măsura în care completarea acestuia nu necesită
mult timp.
4. Kahoot permite construirea unui joc distractiv, în doar câteva minute. Întrebărilor
formulate li se pot adăuga clipuri video, imagini, diagrame. Acest instrument este cel
mai bine de folosit în grup, elevii răspunzând întrebărilor de pe dispozitivele lor,
răspunsurile fiind afișate pe un ecran comun. Se pot crea mai multe tipuri de activități
de evaluare: Chestionar, Adevărat sau fals, Puzzle, Notează răspunsul sau există
posibilitatea de a colecta opiniile elevilor cu privire la un anumit subiect.
5. Scratch aplicație care permite realizarea de către elevi a unor jocuri virtuale, cu
evaluarea cunoștințelor pe o temă data.
6. Milanote, aplicație similară cu Jamboard-ul.
7. Jigsaw, aplicație care permite atât profesorului, cât și elevului să creeze puzzle-uri pe
diferite teme, cu rol în evaluarea formativă și în dinamizarea activităților de la clasă.
8. Canva, o aplicație care facilitează obținerea unor produse ale activităților elevilor cu
impact asupra evaluării acestora.
9. Alte programe de animație (Prezi, Animaker) care pot fi utilizate de către elevi în
scopul realizării unor prezentări dinamice, atractive, având ca punct central,
creativitatea elevilor.
Aceste instrumente au fost folosite atât în timpul evaluărilor inițiale cât și în timpul
evaluărilor formative. Prin folosirea acestor instrumente digitale am încercat să stabilesc cu
elevii mei o interacțiune cât mai semnificativă, să-i determin să se implice activ în procesul
educativ online, iar răspunsurile elevilor constituie o dovadă a reușitei în acest demers
educativ și formativ.
De menționat că în contextual actual în care se pune tot mai stringent problema
digitalizării, utilizarea instrumentelor care facilitează predarea-învățarea-evaluarea on-line
este absolut esențială, cu precizarea că aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune
umană profundă și semnificativă pentru a fi eficiente.
Rezultatele activităților elevilor constituie cea mai bună dovadă a eficienței actului
educational, iar creativitatea atinsă prin utilizarea de tehnologii moderne este garanția unui
pas uriaș …..către viitor.
BIBLIOGRAFIE
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BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE
Prof. înv. primar Poenaru Elena-Daniela
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Nicolau” Români, jud. Neamţ
În ultimele decenii, la nivelul politicilor şcolare şi al practicilor educaţionale s-a impus
ca un principiu funcţional educaţia incluzivă. Aceasta a apărut ca o reacţie firească a societăţii
la obligaţia acesteia de a asigura cadrul necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei
persoanelor cu cerinţe educative speciale
Educaţia incluzivă are ca scop adaptarea continuă a şcolii la cerinţele speciale de
învăţare ale elevilor şi se realizează prin eliminarea barierelor în învăţare şi asigurarea
participării tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare printr-o abordare strategică
menită să faciliteze necesarul învăţării pentru toţi copiii.
Perspectiva curriculară, pune accentul pe individ, pe unicitatea fiecăruia, pe experiența
de viata si sprijinul in invatare prin metode adecvate si inter-relatii stimulative. Invatarea
eficienta constituie scopul oricarei activitati scolare, metodele acceptate sunt interactive, iar
deficientele sau incapacitatile copilului sunt intelese ca dizabilitati, moduri diferite de
abordare a experientei de invatare. In aceasta perspectiva apare important atat procesul, cat si
continutul invatarii.
Cerinţele educative speciale (CES) sunt acele cerinţe care derivă din nevoile speciale
ale unor persoane, generate de existenţa unor disfuncţii la nivel intelectual, senzorial, fizic,
psiho-afectiv, socio-economic, cultural.
Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES,
va iniția acțiuni care presupun: colaborarea cu părinții și consilierea acestora; implicarea
directă (participant activ) în lucrul efectiv cu copiii, și nu în calitate de observator.
Având în vedere că existența copiilor cu CES este o realitate permanentă, școala
trebuie să se adapteze și să ofere un mediu de învățare incluziv în care toți copiii să aibă
posibilitatea să se dezvolte. Pentru aceasta este necesar ca școala să creeze parteneriate
educaționale cu personal specializat, cu centrele de resurse și asistență educațională, ca
profesorii din școli să devină ei înșiși agenți ai educației incluzive și nu în ultimul rând o
colaborare mai strânsă cu părinții.
Ca exemplu de bune practici, putem lua în considerare o situație în care la clasa a II-a
există un copil cu CES având tulburări de scris, fiind deci diagnosticat cu disgrafie. Disgrafia
cuprinde acele forme de perturbări ale procesului tipic de achiziție a exprimării în scris: erori
la nivelul literelor, erori sintactice și de punctuație. Copilul evită să scrie, când scrie are
scrisul mărunt, înghesuie grafemele până la suprapunere, are dificultăți în organizarea
literelor, iar scrisul este în general foarte dezordonat.
Aceste deficiențe împiedică elevul să se dezvolte normal, prin urmare este nevoie de un
plan de intervenție pentru ameliorarea acestora. Pe lângă intervențiile terapeutice, de
dezvoltare a coordonării motorii generale, copilul trebuie încurajat să scrie pe foi cu linii
accentuate pentru a avea un reper spațial și să aibă o poziție corporală corectă atunci când
scrie, trebuie implicat în activități pe echipe unde să i se acorde diferite sarcini ce necesită
decupaje, modelare, colaje, desen, pictură etc.
Strategiile didactice trebuie adaptate la particularitățile individuale, elevul trebuind să
fie motivat prin utilizarea fișelor de lucru, a jocurilor didactice, exerciții de trasare a
grafemelor, de ordonare a obiectelor, strategii de exersare și studiere a literelor și cuvintelor:
asocierea unor litere cu culori, să decupeze litere, exerciții de copiere și dictare etc.
Ca resurse se pot folosi obiecte, plastilina, litere, planșe, fișe de lucru, imagini, filme
didactice, computer etc. Ca forme de evaluare se urmărește progresia prin dictări, teste, dar și
evaluări ale componentei socio-emoționale, fișe de observare etc.
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Sugestii de activități
- așezarea optimă a copilului în clasă:
- să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant și empatic, care îl ajută la nevoie;
- să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi liniștiți;
- materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui;
- tabla este recomandat să fie albă;
- jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia (Schimbă locul!, Ghici
cine e? etc.)
- tehnici dramatice pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare;
- vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de
dizabilitate;
- activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională);
- conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere);
- activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie;
- formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil;
- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare;
- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare;
- formarea de rutine prin activităţi similare;
Strategii de învățare
- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare;
- tratarea diferențiată;
- metode activ-participative şi practice;
- învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă;
- valorizarea activității în fiecare oră;
- ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare, pentru motivare.
Resurse
- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (socotitori, alfabetar magnetic,
carioci, jetoane etc.);
- mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv;
- mijloace IT (calculator, videoproiector, etc.);
- cărți/reviste cu imagini;
- fișe cu scheme de fixare;
- resurse educaționale deschise;
- planșe tematice afișate permanent în clasă etc.
Evaluare
- observarea sistematică a comportamentului;
- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații);
- autoevaluarea, dacă e cazul;
- aprecieri verbale;
- fișe de observare a comportamentului, a progresului.
Parteneriat cu părinții
- stabilirii unui plan comun de acțiune și a cunoașterii mai bine a elevului;
- activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari
- activități comune părinți-elevi-învățător (ateliere de lucru, excursii, serbări etc.);
- lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament;
- implicarea în proiecte comune;
Strategii de învățare
- lectorate
- dezbateri
- mese rotunde
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- workshop-uri
- tehnici dramatice
- expoziții
Resurse
- ppt-uri tematice
- pliante/reviste/afișe informative
- tehnologii informatizate
- umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin
Evaluare
- observarea sistematică
- chestionare
- portofolii cu produsele activităților
Pasul care poate constitui model de bună practică aplicat şi în alte şcoli îl reprezintă
profesorul itinerant, care prezintă avantajul că elevii cu deficienţe pot învăţa alături de ceilalţi
copii normali şi permite o intervenţie timpurie pentru copii şi pentru părinţi: se evită
deplasările la cabinete de specialitate, se întocmeşte un raport după fiecare şedinţă pentru
părinţi şi cadrul didactic astfel încât, acesta din urmă să poată folosi strategiile didactice cele
mai potrivite pentru remedierea deficienţei semnalate.
BIBLIOGRAFIE
1. „Dezvoltarea practicilor incluzive în şcoli. Ghid managerial” UNICEF, Bucureşti, 1999
2. Creţu D, Nicu A., Mara D – Pedagogie - formarea iniţială a profesorilor, Ed. Universităţii
„Lucian Blaga” Sibiu, 2005
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S.
Prof. Pojoga Simona
Grădiniţa cu P.P. Nr. 6 Dorohoi
Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă
prin joc informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din
mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. Datorită faptului că se
desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru
persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie
de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie
de deficienţa copilului.
În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi
slabi sau indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive,
copilul cu tulburări de comportament se simte respins de câtre mediul şcolar (educatori,
colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în
grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea.
Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii
sociale, persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate.
Aceste persoane sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale,
trăind în familii problemă, care nu se preocupă de bunăstarea copilului.
Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de
terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predareînvăţare şi evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe
terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi
vocaţională personală şi a familiei.
Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care copiii să poată discuta cu lejeritate
despre dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să ceară ajutor.
Într-o abordare incluzivă toţi copiii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să
îi fie valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva
bun. Adesea, când explorăm universul fiinţei umane, ne confruntăm cu o mare diversitate.
Copiii care ne trec pragul claselor ne pun în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele
ridicate. De cele mai multe ori găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Însă, uneori suntem
puşi în dificultate de complexitatea problemelor. Una dintre aceste probleme o reprezintă
copiii cu cerinţe educative speciale.
Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane cu cerinţe educative
speciale ar trebui să ţină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală şi asigură
independenţa sa economică şi integrarea sa socială, cea mai completă posibil, trebuie incluse
şi dezvoltate programe de readaptare, măsuri individuale şi colective care să favorizeze
independenţa personală, care să-i permită să ducă o viaţă cât mai normală şi completă posibil,
ceea ce include dreptul de a fi diferit. O readaptare totală presupune un ansamblu de măsuri
fundamentale şi complementare, dispoziţii, servicii de facilitare care ar putea garanta
accesibilitatea la confortul fizic şi psihologic. Adaptarea mobilierului exterior şi urbanismul,
accesul în clădiri, la amenajări şi instalaţii sportive, transportul şi comunicaţiile, activităţile
culturale, timpul liber şi vacanţele trebuie să constituie tot atâţia factori care contribuie la
realizarea obiectivelor readaptării.
Este important să se determine participarea, în măsura posibilului, a persoanelor cu
cerinţe educative speciale şi a organizaţiilor care-i reprezintă la toate nivelele de elaborare a
acestor politici. Legislaţia trebuie să ţină cont de drepturile persoanelor cu deficienţe şi să
favorizeze, pe cât posibil, participarea lor la viaţa civilă. În cazul în care persoanele cu cerinţe
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educative speciale nu sunt în măsură să-şi exercite în mod deplin drepturile lor de cetăţeni,
trebuie să fie ajutate să participe cât mai mult posibil la viaţa civilă, asigurându-le ajutorul
adecvat şi luând măsurile necesare. Profesioniştii trebuie să informeze asupra tuturor
aspectelor vieţii, iar persoanele cu deficienţe trebuie să aibă posibilitatea de a-şi procura
informaţia ele însele. Dacă natura, gravitatea deficienţei sau vârsta persoanei nu permit
reconversia sa personală, chiar în atelier protejat, la domiciliu sau în centre de ajutor pentru
muncă, ocupaţiile cu caracter social sau cultural trebuie să fie prevăzute. Măsuri potrivite
trebuie avute în vedere pentru a asigura persoanelor cu cerinţe educative speciale şi în special
persoanelor cu deficienţe mentale condiţii de viaţă care să le asigure dezvoltarea normală a
vieţii.
Copiii, majoritatea timpului lor liber şi nu numai, si-l petrec jucându-se. Jocul
reprezintă pentru copii o modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin joc, copilul
capătă informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din
mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. În timpul jocului, copilul vine în
contact cu alţi copii sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter social. Jocurile sociale sunt
esenţiale pentru copiii cu deficienţe, întrucât le oferă şansa de a se juca cu alţi copii. În aceste
jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc (loto,
domino, table, cuburi, cărţi de joc etc.).
În perioada de preşcolar se desfăşoară mai ales în grup, asigurându-se astfel
socializarea. Din acest motiv, copiii cu deficienţe trebuie să fie înscrişi la grădiniţă, alături de
copiii sănătoşi. Copiii sunt curioşi, dar practici, astfel că ei vor accepta uşor un copil cu
deficienţă fizică, care se deplasează în scaun cu rotile sau în cârje. Ei sunt suficient de simpli
şi deschişi pentru a accepta uşor un coleg cu probleme de sănătate. Perioada de preşcolar este
cea mai indicată pentru începerea socializării copiilor cu deficienţe. La această vârstă,
socializarea se realizează uşor prin intermediul jucăriilor şi al echipamentelor de joc. Totuşi,
trebuie să fim atenţi la unele probleme deosebite.
Unii copii cu deficienţe au avut experienţa neplăcută a spitalizării şi a separării de
părinţi. De aceea, pot apărea reacţii intense, mai ales în primele zile de grădiniţă. În alte
cazuri, copilul are probleme legate de utilizarea toaletei şi de deplasare. În aceste situaţii, este
de preferat să se solicite prezenţa mamei până la acomodarea copilului în colectivitate şi
acomodarea personalului cu problemele copilului. Jocurile trebuie să fie adaptate în funcţie de
deficienţa copilului
Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi în mediul şcolar/preşcolar în mai
multe feluri: prin integrarea individuală a acestora în clasele obişnuite, grupuri de doi-trei
copii cu deficienţe incluşi în clasele obişnuite, clase diferenţiate, incluse în structura
şcolii/grădiniţei obişnuite. Integrarea acestor copii în colectivul unei clase obişnuite exprimă
atitudinea favorabilă a acestora faţă de unitatea de învăţământ şi faţă de cadrul didactic, ajută
la consolidarea unei motivaţii puternice, care susţine efortul copilului în activitatea de
învăţare, duce la realizarea unor progrese la învăţătură şi în plan comportamental.
Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa
produsă de societate este mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decât predispoziţia
biologică. Pornind de aici, trebuie să înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii
umane, că şcoala nu se poate eschiva de la rolul de promotor al progresului uman şi că doar ea
poate facilita schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a mentalităţii şi atitudinii faţă de cerinţele
educative ale tuturor copiilor.
BIBLIOGRAFIE
1. Verza F. - „Introducerea în psihopedagogia specială şi asistenţa socială”, Ed. Fundatiei
Humanitas, 2002
2. Weihs T. J. - „Copilul cu nevoi speciale”, Ed. Triade, Cluj Napoca, 1998
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IMPORTANȚA IMPLICĂRII ELEVILOR CU CES ÎN ACTIVITĂȚI NONFORMALE

Prof. Popa Gabriela
Liceul „Voievodul Mircea”, Târgovişte, jud. Dâmbovița
Educaţia nonformală este o nouă modalitate de abordare a învăţării, prin diverse
activităţi antrenante şi motivante pentru elevi. Acest tip de educaţie le dă posibilitatea elevilor
să îşi desăvârşească cunoştinţele, adăugând la informaţiile teoretice deprinse la clasă şi
elemente practice, câştigate în activităţi care oferă mai multă libertate de mişcare. Aceasta
este considerată astăzi, în Europa, ca fiind parte necesară a conceptului modern de educaţie,
ca o completare esenţială şi de neînlocuit a educaţiei formale. Educaţia nonformală este
diferită faţă de educaţia formală, atât prin conţinut cât şi prin formele de realizare. Conţinutul
esteorganizat pe arii de interes iar formele sunt foarte diverse ca durată, modalitate de
organizare sau predare. Educaţia nonformală se împarte în două tipuri principale, variind în
funcţie de activităţile specifice:
➢ activităţi extradidactice: cercuri pe discipline, ansambluri sportive şi artistice,
concursuri, olimpiade etc.
➢ activităţi extraşcolare: proiecte de ecologie şi formare civică, excursii, acţiuni socialculturale (vizite la muzee, la teatru, în biblioteci etc).
Acţiunile organizate în afara şcolii dau elevilor posibilitatea să înveţe fără a sta cu
stresul notelor din catalog sau al temelor obligatorii, toate acestea trasformând învăţarea într-o
experienţă frumoasă şi dorită de elevi. Ei participă cu plăcere la activităţi care se desfăşoară în
aer liber şi care le dau posibilitatea de a se dezvolta, de a interacţiona cu alte persoane decât
colegii sau profesorii de la clasă.
O caracteristică a educaţiei nonformale este faptul că aceasta asigură veriga de
legătură între educaţia formală şi cea informală.
O altă caracteristică importantă se referă la faptul că educaţia nonformală se
desfăşoară într-un cadru organizat, în afara sistemului şcolar, cuprinzând activităţi extra clasă
/extradidactice (cercuri pe discipline, interdisciplinare sau tematice, ansambluri sportive,
artistice, concursuri şcolare, olimpiade, competiţii etc.) şi activităţi de educaţie şi instruire
extraşcolare, activităţi de animaţie. Astfel, coordonatorii acestei forme de educaţie au un rol
mai discret, de moderatori. Educatorului nonformal i se solicită mai multă flexibilitate şi
entuziasm, adaptabilitate şi rapiditate în adoptarea variatelor stiluri de conducere a activităţii,
în funcţie de nevoile şi cerinţele copilului educat.
Obiectivele educaţiei nonformale nu urmăresc să excludă modul tradiţional de
educaţie, ci să-l completeze prin activități atractive, interactive la care să aibă acces un număr
mai mare de copii.
Aceste activităţi au drept scop lărgirea orizontului de cunoaştere, integrarea copiilor
cu CES sau din grupuri sociale defavorizate, asigurarea unui mediu propice afirmării
diferitelor înclinaţii, aptitudini. Conţinutul şi obiectivele urmărite sunt prevăzute în
documente special elaborate ce prezintă o mare flexibilitate, diferenţiindu-se în funcţie de
vârstă, sex, categorii socioprofesionale, interesul participanţilor etc. Toate activităţile
desfăşurate în cadrul educaţiei nonformale au rolul de perfecţionare individuală.
La finalul acestor activităţi, elevii nu vor simţi evaluarea lor ca pe ceva restrictiv,
stresant, ca în cazul educaţiei formale ci ca o urmare firească şi chiar stimulativă, fără note sau
calificative oficiale, dar elevii pot fi încurajaţi prin diplome sau certificate care să le ateste
calităţile. Astfel de activităţi se pot face şi la propunerea elevilor, care vor dovedi mai mult
entuziasm şi implicare în proiecte.
În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare
constituie spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care
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conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a
metodelor didactice centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a
rezultatelor învăţării. Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi
socială, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la
cerinţele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor.
Prin satisfacerea dorinţelor şi intereselor de cunoaştere a tinerilor, sistemul educaţional
va deveni centru resursă de dezvoltare a comunităţii locale. Ca efecte majore ale acestui tip de
educaţie, se pot menţiona:
➢ creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;
➢ proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor
acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu;
➢ stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi
programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi
de învăţământ;
➢ stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii
şcolare/comunităţii;
➢ reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar;
➢ creşterea ratei promovabilităţii şcolare;
➢ asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;
➢ ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;
În societatea contemporană se militează pentru un învăţământ incluziv, în care elevii
cu CES sunt încurajaţi să înveţe în şcolile de masă astfel, ei se vor integra mult mai uşor în
societate decât cei din şcolile speciale. Educaţia nonformală poate duce la îmbunătăţirea
atitudinilor adulţilor şi copiilor faţă de diversitatea culturală, umană şi etnică dintr-o
comunitate.
O astfel de activitate mi-am propus şi eu alături de elevi de la clasa unde sunt dirigintă.
Le-am propus elevilor o activitate de voluntariat. Au fost implicaţi elevi din cele două şcoli
partenere – Liceul „Voievodul Mircea” şi Şcoala „Tudor Vladimirescu” Târgovişte. Proiectul
se numeşte Prieteni la distanţă şi îşi doreşte a fi o activitate extraşcolară, desfăşurată în
vederea implicării în viaţa comunităţii, elevii trebuind să conştientizeze aspecte ale cetăţeniei
democratice, la nivel local, prin implicarea într-o societate în continuă dezvoltare dar care uită
uneori că există şi persoane defavorizate, care au nevoie de ajutor. Acest proiecta fost
conceput cu scopul de a implica mai activ în comunităţile locale copii cu nevoi speciale
proveniţi din centrele de plasament, implicarea copiilor cu probleme sociale, a profesorilor,
elevilor şi celorlalţi voluntari într-un proiect de colaborare.
De asemenea, încurajarea elevilor în sensul implicării în lucrul cu copiii defavorizaţi
în vederea susţinerii acestui proces de integrare socială şi dezvoltare educativă. Elevii de liceu
au putut intra în contact cu elevi cu CES prin intermediul tehnologiei şi au văzut cât de
important este să îi respectăm şi să-i integrăm în colectiv. În felul acesta au putut accepta mai
uşor că societatea din care facem parte presupune diversitate şi trebuie să ne ajutăm şi
respectăm reciproc.
Prin urmare, putem concluziona spunând că societatea actuală încurajează din ce în ce
mai mult educaţia nonformală, ca o componentă de bază în dezvoltarea individuală şi rolul ei
este recunoscut la nivel european şi promovat cu succes, datorită efectelor benefice asupra
copiilor.
BIBLIOGRAFIE
1. Cristea, Sorin, Dicţionar de Pedagogie, Editura Litera Educaţional, Chişinău, 2002.
2. Oprea, Crenguța, Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Editura Universităţii,
Bucuresti, 2003.
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COPIII CU CES ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC ACTUAL
Prof. Popa Jeni Marilena
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați
„Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală,
socială, emoțională, lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinși și copii cu dizabilități, și
copiii talentați, și copii din zonele rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii
minorităților lingvistice, etnice sau culturale, precum și copiii din alte grupuri sau zone
marginale” (Cadrul de acțiune privind cerințele educative speciale, UNESCO/ Conferința de
la Salamanca)
Progresele înregistrate de psihologia şi pedagogia diferenţiată, perfecţionarea
tehnicilor de cunoaştere a dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii mai
nuanţate de copii în raport cu capacitatea lor de răspundere la exigenţele şcolare. În rândul
acestora, alături de elevii cu CES integraţi individual, există şi elevi cu dificultăţi de învăţare,
cu ritm lent de acumulare de achiziţii dar cu intelect normal. Confundaţi adesea cu elevii din
prima categorie sunt nestimulaţi sau categorizaţi ca atare. Alternativă a învăţământului
special, educaţia integrată permite acordarea serviciilor de sprijin pentru copii cu posibilităţi
reale de recuperare şi reintegrare, care altădată ar fi fost orientaţi către şcoala specială. Pentru
a realiza integrarea copiilor cu CES, trebuie să acţionăm asupra diferitelor nivele de
dezvoltare a personalităţii lor, şi anume: la nivel biologic, la nivel psihic, la nivel social.
Analizând particularitățile specifice procesului de învățare a copiilor cu diferite tipuri
de deficiență, am ajuns la concluzia că una dintre calitățile esențiale ale curriculum-ului școlar
vizează un grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze
în ritmul său și să fie tratat în funcție de capacitățile sale de învățare.
Educația integrată îi va permite elevului cu CES să trăiască alături de ceilalți elevi, să
desfășoare activități comune, dobândind abilitați indispensabile pentru o viață cât mai
apropiată de cea normală, pentru o adecvată inserție socială.
Cu certitudine, elevii cu dificultăți de învățare au nevoie de ajutor în vederea
adaptării, integrării și devenirii lor ca și ceilalți elevi - cu succese și insuccese, cu realizări și
ratări, dar și cu rezultate încurajatoare.
În cadrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Galați anual sunt integrați astfel de
elevi care sunt mai receptivi sau mai puțin receptivi. În calitatea mea de profesor ce predau
disciplina istorie am început să fac demersurile necesare pentru o abordare mult mai ușoară a
acestei discipline, pentru a concepe altfel conținutul lecțiilor, dar și prin atragerea elevilor în
diferite proiecte desfășurate la nivelul instituției noastre, dar și la nivel regional, județean și
național.
Datorită elevilor cu CES pe care i-am întâlnit pe parcursul anilor școlari în cadrul
Colegiului Economic ”Virgil Madgearu”, Galați am început să concep anumite teste pentru a
le verifica nivelul de cunoștințe, dar mai ales noțiunile preluate pe parcursul orelor de istorie.
Acești elevi aveau nevoi speciale diferite și din această cauză a trebuit să țin cont de ele
pentru a putea obține informații specifice disciplinei istorie. Am adaptat curriculum școlar
pentru nevoile lor, am ținut cont de nivelul lor de înțelegere și am reușit să obțin unele
rezultate bune cu acești elevi cu nevoi speciale. Am aflat astfel că unii dintre ei erau pasionați
de disciplina istorie, având cunoștințe în acest sens care se rezumau la legende, mituri,
povești, curiozități, etc.
Acești elevi i-am avut în diferite clase, începând cu a IX-a și terminând cu a XII-a și,
datorită lor a trebuit să adaptez cunoștințele de istorie, să privesc această disciplină prin ochii
și din perspectiva lor, iar testele și diferite fișe de lucru au fost create exact pe nivelul lor de
înțelegere și de rezolvare. Implicarea elevilor cu CES a fost făcută și prin realizarea de
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proiecte la nivelul liceului, unde elevii s-au integrat repede cu ceilalți colegi au reușit să
colaboreze, să realizeze și să prezinte activitățile lor.
În calitate de profesor în învățământul de masă nu avem pregătirea necesară, dar
psihologia, pedagogia însușite ne-au determinat la o autoperfecționare ce a presupus în primul
rând includerea acestor elevi în colectivele comune, predarea diferențiată, formularea de
sarcini de lucru diferite, solicitarea de a rezolva teme mult mai ușoare, după care atunci când a
fost cazul am trecut la elaborarea unor subiecte care să se înscrie în tipul celor ce pot fi
rezolvate de toți participanții la orele de istorie. Aceste subiecte au fost elaborate în funcție de
nevoile și posibilitățile de rezolvare ale celor cărora le erau adresate.
BIBLIOGRAFIE
Revista editată de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Giurgiu, Nr 7-2017.
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METODE DE LUCRU PENTRU ELEVII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE
SPECIALE
Prof. Popescu Maria Mădălina,
Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Drăgăşani, jud. Vâlcea
Şcoala incluzivă se referă în sens restrâns la integrarea tuturor copiilor, indiferent de
capacităţile şi competenţele de adaptare şi deci de învăţare, într-o formă de şcoală. În sens
larg, ea înseamnă preocuparea pentru ca fiecare copil să fie sprijinit şi să se lucreze în
beneficiul învăţării tuturor.
Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare şi pentru că
fiecare aduce cu sine în procesul complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un stil de
învăţare, un model social, o interacţiune specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un
context cultural căruia îi aparţine.
Şcoala incluzivă ridică învăţarea la rang de principiu general şi presupune înainte de
orice acceptarea faptului ca orice copil poate invata. Fiecare participant învaţă şi se dezvoltă
pri faptul că interacţionează cu ceilalţi. Sursele învăţării, pentru fiecare, vin din relaţiile
interumane şi din experienţa permanentă cu obiectele, cu semenii şi cu sine. Şcoala nu este un
teritoriu al cunoştinţelor academice, ci şi unul al experienţelor practice si al relaţiilor
interumane.
Predarea este un act de cooperare, reflectie şi descoperire, la care participă atât
profesorul (care poate coopera cu colegii săi) cât şi elevii unei clase. O resursă importantă
pentru profesor în predare este cooperarea elevilor. Pregătirea predării şi de multe ori
realizarea ei se completează cu cooperarea între profesori şi chiar cooperarea cu unii părinţi.
Fiecare şcoală care doreşte să fie deschisă şi flexibilă, abordând maniera incluzivităţii,
trebuie să asigure, prin managementul pe care îl propune:
- o înţelegere reală a ceea ce este incluziunea, definirea procesului ca atare, nu numai o simplă
plasare a copiilor împreună;
- să recunoască legăturile dintre educaţia incluzivă şi valorizarea diversităţii umane. Această
manieră asigură promovarea ethosului şcolar care valorizează toţi copiii şi familiile lor;
- să favorizeze un climat de sprijin flexibil și răspunsuri creative la nevoile/cerințele
individuale. Lipsa de succes la răspunsurile iniţiale nu trebuie să constituie un motiv pentru a
abandona incluziunea ci să devină un punct de plecare;
- recunoaşterea incluziunii ca o parte a politicilor de egalizare a şanselor cu aranjamentele
clare pentru implementare, fundamentare şi monotirizare;
- să asigure ca toate dezvoltarile şcolilor si politicilor şcolare să ţină cont de principiile
incluzivităţii;
- să asigure ca admiterea copiilor cu cerinţe educateive speciale în structuri educative este
orientată pozitiv şi cu sensibilitate. În unele cazuri trebuie să se ia în calcul prezenţa unui
sprijin adecvat, a unui sfat potrivit si a unei orientări cât mai eficiente pentru a se asigura că
toate nevoile copiilor sunt rezolvate pozitiv, că toţi copiii și părinţii trebuie să se simtă
acceptaţi;
- să lucreze în colaborare cu autorităţile locale si agenţiile pentru a identifica barierele posibile
şi să ia în considerare cum pot fi mai bine depăşite;
- să recunoască că schimbările în practicile educative vor necesita sprijinul întregului personal
al scolii şi al comunităţii locale. Toţi trebuie implicaţi şi consultaţi în dezvoltarea incluzivă a
şcolii;
- să susţină accesul personalului la ocazii de dezvoltare profesională care să susţină/sprijine
dezvoltarea unor practici incluzive.
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În perspectiva şcolii incluzive înţeleasă ca şcoală care se deschide flexibil tuturor
copiilor, dificultăţiile de învăţare sunt considerate probleme normale in activitatea didactică.
Rezolvarea lor este un prilej şi o provocare pentru profesori, elevi. Managerii şcolii si ceilalti
factori implicaţi. Fiecare act didactic este o presiune asupra copilului si trebuie completat cu
un sprijin corespunzător. Profesorii trebuie să pornească în rezolvarea problemelor din clasa
de la următoarele acţiuni care determină maniera incluzivă:
1. Legate de elev:
- cunoaşterea individualităţii în mod global şi pe anumite componente care dovedesc
nevoia de interventie;
- detectarea ariilor de dificultate în special când acestea sunt intermitente şi temporale.
2. Legate de grup:
- cunoaşterea relaţiilor din clasa sa;
- folosirea tehnicilor de negociere, cooperare, colaborare, comunicare în activităţile de
grup;
3. Legate de propria sa persoană:
- să-şi folosească experienţa într-un mod reflexiv si empatic;
- să folosească colaborarea cu ceilalţi profesori si cu managerul şcolii;
- să se informeze permanent de parctici si teorii noi pe care să le implementeze în activităţile
sale.
Valoarea educaţiei incluzive, pentru orice elev, constă în faptul că este împreună şi
poate să colaboreze cu ceilalţi copii. Copiii cu cerinţe speciale au nevoie de sprijin. De aceea,
ei nu vor avea decât de câştigat dacă activitatea de predare este orientată către nevoile lor
speciale. Dar este destul de greu să asigurăm sprijin individual pentru aceşti copii, de aceea
am selectat câteva metode de lucru cu elevii cu nevoi speciale.
Dacă în clasă avem copii care au tendinţa de a se mişca prin clasă, cea mai bună
strategie, pe lângă aceea de a-i muta lângă perete sau lângă alţi copii, pentru a nu putea ieşi
foarte uşor, este aceea de a-i da copilului sarcini pe care să le rezolve şi pe care să le înţeleagă,
ca de pildă să împartă fişe de lucru celorlalţi copii, să se ocupe de ordinea din clasă, astfel
încât tendinţa de a se mişca în timpul orei să fie direcţionată către un comportament adecvat.
Copilul cu cerinţe speciale poate lucra împreună cu un alt coleg mai capabil, care, după ce şi-a
terminat sarcina pe care a avut-o el de rezolvat, îl poate ajuta să-şi organizeze munca.
Ambii elevi sunt angajaţi în acest fel. Acest mod de lucru este cunoscut sub denumirea
de «învăţarea elev-elev». Se pot uni câte două clase. Unul dintre profesori lucrează cu toată
clasa, iar celălalt se ocupă de câte un elev, sau de un grup mic de elevi, care are nevoie de
sprijin.
Dacă şcoala are posibilitatea de a lucra cu profesori resursă sau cu profesori
specialişti, aceştia pot fi solicitaţi să ajute profesorii şcolii în planificarea şi proiectarea
lecţiilor şi la stabilirea metodelor de predare-învăţare adecvate. Aceştia pot fi solicitaţi, din
când în când si pentru a oferi sprijin individual unor elevi din clasă. În ţările mai dezvoltate,
şcoala angajează asistenţi pentru profesori, care lucrează în clasă cu profesorul respectiv. Este
foarte important ca între profesor şi asistent să existe o bună comunicare şi o planificare
preliminară a modului de lucru. În aceeaşi măsură, însă, prezenţa unui asistent în timpul orelor
de clasă poate fi un element de inhibiţie pentru elevul cu cerinţe speciale, care ar putea avea
reţineri în participarea activă la ore, dacă lecţiile nu sunt organizate astfel încât fiecare elev să
se simtă parte a grupului clasei.
Problematica elevilor cu CES a devenit în ultimii ani prioritară atât pentru sistemul
național de erori. Toți luptăm pentru o viață normală pentru acești copii.
„Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determine în cea mai mare
măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte
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spre fericire. Educă-mă, te rog, casă pot fi o binecuvântare pentru lume.” (Din „Child’s
Appeal”, Mamie Gene Cole)
Politicile educaționale sunt bazate pe valorificarea principiilor educației pentru toți,
indiferent de cerințele speciale cu care se confruntă, pentru a devein utili în familiile lor, dar și
utili societății în care reușesc să se integreze. Integrarea pune accentual pe cerințele copiilor,
expertiză specializată, intervenție specializată până la recuperarea copiilor. Procesul de
integrare trebuie să fie un proces de normalizare a vieții persoanelor aflate în dificultate.
Școala trebuie să ofere o paletă cât mai largă de servicii educaționale care să atragă copii și să
le satisfacă cerințele.
În această școală trebuie să existe în primul rând comunicare, înțelegere, într-un
cuvânt un spațiu dominat de acceptare, toleranță și diversitate. Este știut faptul că din
categoria copiilor cu cerințe special fac parte nu numai copii cu deficiențe, dar și copii care,
chiar dacă nu au dizabilități organice sau fiziologice, prezintă manifestări repetate de
inadaptare la cerințele programei școlare. Școala pentru diversitate pune în central atenției
sale persoana umană ca ființă originală, unică și irepetabilă, accentuând idea că în fiecare
societate există personae diferite, grupuri diferite, motivații, rațiuni și puncte de vedere
diferite. (M .L. Melero, 1998).
Pregătirea corespunzătoare a profesorilor și a altor categorii de specialiști este o
condiție fundamental pentru valorificarea diversității cultural în câmpul relațiilor sociale și
comunitare. Abordarea problematicii conținuturilor educației în condițiile integrării copiilor
cu CES în învățământul de masă trebuie să se finalizeze cu realizarea unui curriculum
diferențiat sau adaptat. Acest curriculum trebuie să fie flexibil astfel încât fiecare elev să
avanseze într-un ritm propriu în funcție de capacitățile sale de învățare.
BIBLIOGRAFIE
1. Alois, Gherguț, 2016, Educția incluzivă și pedagogia diversității, Editura Polirom.
2. Alios, Gherguț, 2001, Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale, Editura Polirom.
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ÎNCREDEREA ÎN SINE A COPIILOR CU CES
Prof. Popescu Ramona – Ionela,
Liceul Tehnologic Costești, Județul Argeș
Copiii au nevoie de echilibru în educație. Așa cum numeroase studii au demonstrat, un
model permisiv de educație nu aduce beneficii copilului, iar la polul opus, pedeapsa nu
reprezintă o metodă disciplinară constructivă.
Încrederea în sine a unui copil cu CES este strâns legată de modul în care părinții și cei
din jur, se poartă cu el. Încrederea în sine și dezvoltarea stimei de sine la copil reprezintă baza
unei dezvoltări armonioase. Pentru a-i ajuta pe copii să devină autonomi, să facă față
situațiilor dificile din viața de zi cu zi și să fie echilibrați din punct de vedere emoțional,
părintele trebuie să fie disponibil față de nevoile copilului, să le discute și să le satisfacă, dar,
în același timp, să se asigure că există limite și norme sociale generale, pe care copilul cu CES
le poate înțelege.
Fiecare copil este diferit și trebuie apreciat pentru ceea ce este el, de aceea, este foarte
important să evităm să ne comparăm copilul sau rezultatele sale cu alți copii și rezultatele lor.
De asemenea, este foarte important să evităm reproșurile, critica și consecințele de tip
pedeapsă. Fiecare greșeală poate fi abordată într-un mod pozitiv și explicată, astfel încât să
înțeleagă unde a greșit, faptul că nu este în avantajul lui și ce ar trebui să facă pentru a repara
acea greșeală.
Copilul cu CES trebuie încurajat să exploreze și să experimenteze activități și situații
noi, consolidând astfel curajul și încrederea că poate depăși obstacolele și dificultățile
cotidiene dezvoltând autonomia personală. Limitele clare, responsabilitățile oferite copilului,
comunicarea și implicarea alături de copil în activități, dar mai ales laudele și aprecierile
verbale pentru comportamentele pozitive, toate conduc la o dezvoltare frumoasă și la
modelarea stimei de sine.
Putem evidenția comportamentele adecvate, pe care dorim să le menținem și care
aduc beneficii copilului, făcându-l în același timp mai fericit și mai încrezător în forțele
proprii prin descoperirea zilnică a lucrurilor pozitive pe care copilul le face, pentru care să-l
apreciem și să-l lăudam.
Obiective urmărite în activitățile desfăşurate în scopul creşterii stimei de sine:
- facilitarea autocunoaşterii prin implicarea copiilor în activităţi specifice;
- evidenţierea aspectelor pozitive ale personalităţii copiilor şi valorificarea acestora;
- dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
- facilitarea accesului la informaţie în ceea ce priveşte integrarea socială şi orientarea în
carieră a copiilor cu CES;
Modalităţi de îmbunătăţire a stimei de sine:
- crearea în familie a cât mai multe oportunităţi de succes, situaţii în care copilul să-şi
identifice punctele tari;
- crearea unor situaţii în care copilul să-şi exprime în grup calităţile sau punctele tari;
- crearea de situaţii în care copilul şi adolescentul să aibă oportunitatea de a oferi ajutor
celorlalte persoane (acţiuni comune în familie, activităţi de voluntariat, ajutor pentru copii cu
nevoi speciale, ajutor oferit bunicilor/ bătrânilor);
- identificarea domeniilor de competenţă ale copilului şi adolescentului şi crearea situaţiilor în
care acestea să fie utilizate cu succes;
- identificarea surselor de suport social, emoţional, instrumental, informaţional;
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, rezolvare de probleme, abilităţile de a face
faţă situaţiilor de criză.
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Copiii care au ADHD și autism. Cum se manifestă la ei bucuria? La ce vibrează?
Există diferențe în ceea ce privește nivelul abilităților, motivațiilor sau intereselor, însă
sentimentul plăcut al bucuriei este același pentru toți copiii. Copiii cu ADHD și autism nu fac
excepție. Unii dintre ei au interese cu adevărat speciale și încearcă să descopere cât mai multe
despre universul propriu. O simplă interacțiune cu o carte sau o lectură despre dinozauri se
poate transforma într-o pasiune de durată la unii copii.Copiii cu autism, care prezintă
dificultăți la nivelul integrării senzoriale și au comportamente de autostimulare, sunt fascinați
adesea de obiecte luminoase, care strălucesc, emit anumite sunete, care au texturi sau mirosuri
interesante. Toate aceste lucruri pe lângă care un adult trece nepăsător, un detaliu al unui
obiect, îi poate face curioși, fericiți și îi motivează să răspundă într-o sesiune de
terapie.Fericirea vine atunci când cineva îi laudă, când ne jucăm ci ei, când sunt luați în brațe
sau gâdilați, când se simt iubiți.Părinții pot găsi alături de copilul său momente de fericire,
explorând împreună lucruri noi, ciudate, creative. Sunt strategii de terapie prin care copiii cu
tulburări de spectru autist pot învăța să identifice mai bine emoțiile, reacțiile celorlalți,
regulile sociale și efectele comportamentelor lor și trebuie să eliminăm mitul, conform căruia,
un copil diagnosticat cu autism nu are emoții.Toți copiii experimentează gama largă a
emoțiilor, se bucură, sunt triști, se entuziasmează și sunt curioși, descoperă alături de noi
interesul pentru joc și învățare, indiferent de diagnostic, de vârstă și clasă socială.
BIBLIOGRAFIE
1. Jigău, Mihai(2000) - Consiliere şi orientare, Institutul de ştiinţe ale educaţiei, Bucureşti.
2. Dumitru, I. Al. (2008) – Consiliere psihopedagogică – baze teoretice şi sugestii practice,
Editura Polirom, Iaşi.
3. MEN, UNICEF(1999) -Ghid managerial, Dezvoltarea practicilor incluzive în scoli,
București.
4. Cosmovici, Andrei, Iacob, Luminiţa (1998) - Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi.
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EVALUAREA FINALĂ ȘI CERTIFICAREA ELEVILOR CU CES CA URMARE A
ABSOLVIRII NIVELULUI GIMNAZIAL
Preda Adriana
Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Ştefăneşti, jud.Argeş
În contextual documentelor de politici în domeniul educației incluzive, au intervenit
modificări în abordările privind organizarea procesului de evaluare finală și certificare a
performanței școlare, oferind acestui proces un character flexibil, cu oportunități de
individualizare.
În conformitate cu reglementările Ministerului Educației, (Instrucțiunea privind
procedurile specifice de examinare a elevilor cu CES, aprobată prin Ordinul nr. 156 din
20.03.2015 și Regleentări și condiții specifice de evaluare finală și certificare a elevilor cu
CES din instituțiile de învățămînt general obligatoriu, care au studiat după un Plan
educațional individualizat, în baza unui curriculum modificat, aprobate prin Ordinul nr. 311
din 05.05.2015), elevii cu CES pot fi încadraț în sesiunea de examene prin proceduri și în
condiții specifice.
Acestea vizează:
- Timpul destinat efectuării lucrării scrise;
- Adaptările ambientale conforme particularităților de dezvoltare și CES ale candidaților
la examene;
- Locul susținerii examenului;
- Oportunități de extensiune;
- Modalitățile de percepere a sarcinii de către candidații cu CES;
- Oportunitățile de realizare a sarcinii de examen;
- Proba de evaluare (aceeași ca și pentru toți candidații sau personalizată);
- Certificarea performanței școlare.
Modul de încadrare a elevilor cu CES în sesiunea de examene/evaluare finală se
examinează și se decide în ședința Consiliului profesoral al instituției de învățămînt.
Întreg procesul de organizare a sesiunii de evaluare finală prin procedure și în condiții
specific întrunește mai multe etape, care trebuie realizate consecutiv.
În ședința lărgită a CMI (Comisia Multidisciplinară Intraşcolară), cu participarea
echipelor PEI (Plan educațional individualizat), se examinează, în baza rezultatelor
monitorizării progresului școlar și particularităților individuale de dezvoltare, situația școlară
a fiecărui elev din listă, precum și procedurile prin care aceștia pot fi incluși în sesiunea de
evaluare finală.
În rezultatul examinării, pentru fiecare nivel de învățămînt (primar și gimnazial) se vor
perfecta două liste:
- Lista elevilor care vor susține probele de evaluare finală în baza testului propus pentru
toți candidații, dar în condițiile speciale, menționate în Instrucțiunea cu privire la
procedurile specifice de examinare a elevilor cu CES;
- Lista elevilor cu CES care vor susține probele de evaluare finală prin test
individualizat. Președintele CMI prezintă, în ședința Consiliului profesoral al
instituției, rezultatele examinării și propunerile argumentateprivind oportunitățile de
încadrare a elevilor cu CES însesiunea de evaluare finală.
În baza deciziei Consiliului profesoral, CMI coordonează perfectarea dosarelor pentru
candidații care urmează să susțină probele de evaluare prin proceduri specifice, în baza
testului propus, în conformitate cu metodologia de examene, aprobată de Ministerul
Educației. Dosarul candidatului va include:
- Cererea părintelui/candidatului (în cazul majoratului);
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Caracteristica psihopedagogică a candidatului;
Concluzia Consiliului Medical Consultativ teritorial;
Avizul SAP (Serviciul de asistență psihopedagogică)privind locul și condițiile speciale
de examinare pentru elev. Dosarele, fiecare completat cu demersul instituției de
învățămînt, se prezintă spre examinare Comisiei raionale de examene, în condițiile
stabilite de Ministerul Educației.
Rezultatele examinării și decizia Comisiei raionale de examene se autorizează de
Comisia națională de examene. Dosarele pentru candidații care urmează să susțină probele de
evaluare finală prin teste individualizate include același set de material și se remit spre
examinare Comisiei raionale de examene, care autorizează decizia Consiliului profesoral
privind procedurile şi condiţiile de încadrare a fiecărui copil în sesiunea de evaluare finală.
Proba de evaluare finală (testul) pentru elevul cu CES, care a studiat în baza
curriculumului modificat, o elaborează profesorul la clasă, care a elaborate și a realizat cu
elevul, pe parcursul anului de studii, curriculumul individualizat. Proba de evaluare se
elaborează, ținînd cont de rigorile docimologice, în conformitate cu obiectivele și finalitățile
stabilite în PEI.
Organul local de specialitate, la nivel raional, și CMI, la nivel instituțional,
organizează activități de capacitare/instruire a profesorilor care elaborează probe de evaluare
individualizate. Probele de evaluare, elaborate de profesorii instituției, în care sînt incluși
elevii cu CES se aprobă de Comisia raională de examene. În procesul de examinare şi
aprobare a testului de evaluare individualizat, Comisia raională de examene verifică două
aspect importante:
Concordanţa dintre obiectivele Curriculumului individualizat și cele urmărite în test.
În acest sens, instituţia prezintă Comisiei atît testul, cât şi Curriculumul individualizat.
Respectarea normelor docimologice de elaborare a testului.
Din această perspectivă, se va verifica dacă:
- testul, prin structură şi conţinut, realizează funcţia unei probe de evaluare finală
(verificarea nivelului de competenţe achiziţionate de candidat, capacitatea acestuia de
a arăta ceea ce ştie să facă în raport cu ceea ce a învăţat şi, implicit, a eficienţei
demersului educaţional);
- testul este structurat conform normativelor docimologice;
- itemii acoperă o parte însemnată din conţinuturile în baza cărora s-a realizat demersul
educaţional cu elevul;
- reuşita alternării tipurilor de itemi;
- testul este însoţit de matricea de specificaţii şi baremul de corectare şi notare.
Atît profesorul care elaborează, cît şi comisia care aprobă testul individualizat trebuie
să asigure un nivel de calitate, stabilit prin metodologia de evaluare elaborată şi aprobată de
organul central cu atribuţii în organizarea evaluării finale.
Indicatorii de calitate ai unui test de evaluare finală, inclusiv ai unui test individualizat,
reflectă:
- validitatea (gradul în care testul măsoară ceea ce îşi propune să măsoare);
- fidelitatea (consecvenţa cu care produce rezultate/punctaje constant în urma aplicării,
indiferent de cine este corrector sau de momentul cînd se face corectarea; fidelitatea
unui test este influenţată de mai mulţi factori, precum lungimea sau dificultatea
testului);
- obiectivitatea (gradul de concordanţă între evaluator independenţi asupra a ceea ce
constituie un răspuns „bun” la fiecare dintre itemii unui test);
- aplicabilitatea (calitatea testului de a fi administrat şi interpretat);
- omogenitatea;
- utilitatea;
-
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standardizarea.
Elaborareaunui test docimologic, inclusive pentru elevii cu CES, presupune
parcurgerea următoarelor etape:
- stabilirea scopului probei;
- selectarea conţinuturilor şi a obiectivelor;
- formularea itemilor;
- elaborarea baremului de notare şi corectare.
În conformitate cu reglementările Ministerului Educaţiei, finalizarea studiilor
gimnaziale de către elevii cu CES, care au studiat în bază de PEI, prin curriculum modificat,
se certifică prin document de studii, serie specifică: Certificat de studii gimnaziale, serie
ASG/PEI.
Titularii certificatului de studii gimnaziale, serie specifică, beneficiază de dreptul de a
continua studiile în învăţămîntul profesional secundar.
BIBLIOGRAFIE
1. Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului (aprobatăprinOrdinul ME nr. 99 din
26.02.2015)
2. Instrucţiunea privind procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerințe educaționale
speciale (aprobată prin Ordinul ME nr.156 din 20.03.2015)
3. Reglementări și condiții specifice de evaluare finală şi certificare a elevilor cu cerințe
educaționale speciale din instituțiile de învățămînt general obligatoriu, care au studiat după un
plan educațional individualizat, în baza unui curriculum modificat (aprobate prin Ordinul ME
nr. 311 din 05.05.2015)
4. Ghidul metodologic Adaptări curriculare (aprobat prin decizia Consiliului Național pentru
Curriculum din 09.02.2012)
5. Cucoş C. Teoria şi metodologia evaluării. Polirom, 2008
6. Curriculum la disciplinele şcolare. Ministerul Educaţiei, 2010
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PRINCIPIUL INCLUZIUNII ŞI IMPLICAŢIILE LUI PENTRU EDUCAREA
ELEVILOR CU C.E.S.
Prof. Preda Cristina
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Pitești, jud. Argeș
Aplicarea în ultimele decenii, în ţările dezvoltate, a principiilor normalizării şi
integrării a determinat apariţia, la începutul anilor 90, a unui principiu mai cuprinzător, care
lărgeşte sfera de cuprindere a celor anterioare, şi anume, principiul incluziunii.
El se bazează pe întinderea aplicării drepturilor omului, în vederea asigurării egalităţii
şanselor, printr-o discriminare pozitivă a persoanelor handicapate.
Incluziunea se referă la faptul că oricine, indiferent de deficienţa sa, sau de dificultăţile
pe care le întâmpină în învăţare, trebuie tratat ca un membru al socierăţii, iar diversele servicii
speciale, de care are nevoie, trebuie furnizate în cadrul serviciilor sociale, educaţionale,
medicale şi celelalte servicii puse la dispoziţia tuturor membrilor societății.
Incluziunea este, deci, un concept mai larg care se referă atît la integritatea copilului
cu handicap mintal în sistemul educaţional, cât şi al celui comunitar, în ansamblul său. Între
conceptele de incluziune şi integrare, există o diferenţă graduală de nuanţă, primul
subsumându-l pe cel de-al doilea.
J.I.Hall (1992) elaborează în acest sens, o definiţie mai clară şi mai nuanţată, arătând
că incluziunea totală a unui copil cu deficienţe semnifică: să fie asimilat deplin într-o clasă,
atături de colegi de vârstă apropiată, în şcoala locală, făcând aceleaşi lecţii ca şi ceilalţi elevi,
contând dacă el nu este acolo. De asemenea copilul cu nevoi speciale are prieteni, cu care săşi petreacă timpul în afara orelor de curs, plus alţii cărora să nu le fie indiferent şi să lucreze
mult pentru a-l ajuta pe copil, să fie pe deplin inclus în viaţa comunităţii, folosind serviciile
generice, împreună cu ceilalţi cetăţeni. Obiectivul fiind al orcărei activităţi de integrare îl
reprezintă, de fapt, o incluziune totală a persoanei cu C.E.S.
Pentru atingerea acestui obiectiv, este necesară înlăturarea respingerii sociale, pe care
persoanele cu C.E.S. o întămpină din partea societăţii.
Respingerea se produce la niveluri diferite, necesitând modalităţi de rezolvare
specifice, după cum reiese din nivelurile la care apare respingerea socială:
- individual ( din partea colegilor, a rudelor);
- organizaţional ( şcolilor, cluburilor);
- social(copilul cu nevoi speciale este văzut ca fiind altfel, diferit, de ceilalţi
neaparţinând societăţii).
În literatura de specialitate care tratează procesul incluziunii se pot găsi numeroase
sugestii legate de predare şi de practica de clasă, de organizarea şcolilor şi de un sistem de
factori a căror implementări pot să asigure buna desfăşurare a educaţiei incluzive.
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. înv. primar Preda Mihaela
Școala Gimnazială „Negru Vodă” Pitești, Argeș
Orice copil are o serie de particularități care se referă la modul, stilul, ritmul și
specificul învățării sale. Din acest motiv astăzi, mai mult ca oricând, educatorul se află în fața
unei decizii privind diferențierea și personalizarea actului didactic
Toți actorii importanți implicați în procesul educațional online s-au confruntat cu
situații atipice la care au fost nevoiți să se adapteze și să găsească soluții pe măsură ce au
apărut o serie de probleme și dificultăți ca urmare a noului mod de desfășurare a procesului de
învățare.
Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre cei peste 91%
dintre elevii lumii care au fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, întreruperea
obiceiurilor educaționale și obligația de a trece la medii de învățare la distanță presupun
provocări suplimentare, într-o situație deja dificilă, arată Cecilia Mezzanotte, consultant în
cadrul Directoratului pentru Educație al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OECD), într-un material publicat pe platforma online a acestei instituții. Ea
prezintă atât riscurile pe care le înfruntă elevii cu cerințe educaționale speciale, cât și diverse
soluții aplicate în unele dintre țările OECD.
Potrivit sursei citate, unele țări, precum Finlanda, au acționat în sprijinul elevilor cu
CES încă din primele momente ale închiderii școlilor, pregătind instruirea la domiciliu pentru
acești copii. Dar, pe măsură ce țările au fost obligate să impună măsuri de distanțare și izolare,
a devenit necesară predarea online.
Experta citată arată că elevii cu CES riscă o dublă penalizare în timpul închiderii
școlilor – din punct de vedere al accesului la educație, dar și cel al incluziunii.
Ei se bazează, adesea, mai mult decât ceilalți copii pe diverse tehnologii pentru
educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția lor către educația online. Dar nevoile lor
specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente folosite în prezent:
copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe
canale video;
copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin
platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil;
elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți
când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează suficient atenția,
pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale,
pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare;
copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri materia sau să se bazeze pe părinți, care nu au timpul, dar au doarv mijloacele să-i
sprijine în învățare;
- copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația actuală, la
fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și schimbe programul
și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea pandemiei.
Această din urmă problemă nu se limitează doar la cei care sufereau de anxietate, ci oricui
care ar putea fi astfel afectat de situația produsă de pandemie, arată autoarea.
Cecilia Mezzanotte arată că diverse proceduri au fost luate local sau național, în
diverse țări, pentru asistarea elevilor cu CES. De exemplu:temele pentru copiii cu deficiențe
de vedere pot fi transcrise în Braille, în lipsa unui aparat cu funcții de accesibilitate pentru
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astfel de utilizatori,pentru elevii cu deficiențe de auz pot fi aplicate servicii de live captioning
la distanță, pentru cursurile videosistemele de învățământ din țări precum Italia, Franța sau
Irlanda, dar și diverse ONG-uri agregă liste de aplicații și instrumente pentru sprijinirea
elevilor cu cerințe educaționale speciale – vezi un exemplu pentru elevii cu deficiențe de
vedere, în SUA, un grup de profesori a lansat un hotline pentru a-i ajuta la teme pe elevii cu
deficiențe de vedere și auditiveîn cele mai multe țări există asistenți sau profesori pregătiți
pentru a-i ajuta pe elevii cu CES care oferă online sprijin individual și cu materiale
personalizate.
Cu toate acestea, arată specialista OECD, după actuala criză va fi nevoie de intervenții
mai bine structurate și coordonate în sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale,
intervenții care să implice deopotrivă școlile, profesorii, consilierii, familiile copiilor
vulnerabili, care au cel mai mult de suferit.
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ȘCOALA DE ACASĂ– O NOUĂ PROVOCARE PENTRU ELEVII CU CES, O
OPORTUNITATE PENTRU PROFESORI.
Prisacariu Florica
Liceul Teoretic com. Peciu Nou, jud. Timiș
ONLINE- cuvânt pe buzele tuturor din luna martie 2020. Nu am crezut că ne va afecta
atât de profund și pe o perioadă atât de îndelungată, dar iată că în curând ajungem la un an de
la debutul pandemiei cam tot în aceleași condiții.
Eu lucrez la o școală din mediul rural, unde predau disciplina istorie, iar principala
întrebare pe care mi-am adresat-o, încă de la debutul școlii online a fost: ,,Ce metode suficient
de interesante și atractive în mediul online pot aplica pentru ca elevii mei să își păstreze
motivația în achiziția și fixarea eficientă a cunoștințelor ?” în condițiile în care ei provin din
medii foarte diferite. Am copii care provin din familii tipice, din familii monoparentale, copii
crescuți de bunici sau alte rude, dar și 6 elevi cu CES în clasa a VIII-a, iar, de-a lungul anilor
am încercat să descopăr în fiecare un potențial de dezvoltare, pe care să construiesc un demers
didactic potrivit, astfel încât, la finalul unei zile, fiecare copil să fi progresat. În școala online
am experimentat cele două tipuri de metode de lucru: sincron (pentru lucrul direct cu elevii )
și asincron (pentru lucrul individual al fiecărui elev, în ritm propriu).
Începând din luna aprilie, anul trecut, instituția la care lucrez a ales ca platformă
educațională G Suite for Education care conține instrumente digitale moderne ce îmbunătățesc
procesele de predare, învățare și colaborare în școală prin integrarea noilor tehnologii în
activitatea didactică și administrativă. Lecțiile online, activitățile destinate elevilor cu CES leam pregătit în echipă cu colega psiholog din școală care mi-a oferit tot suportul de specialitate
necesar, temele au fost personalizate, particularizate pe nivelul fiecărui copil. Am avut și calluri individuale cu copiii sau întâlniri pe meet.
În continuare voi prezenta un demers personal menit să exemplifice o manieră de
raportare a conținuturilor unei unități de învățare aferente disciplinei istorie la clasificarea lui
H. Gardner privind teoria inteligentelor multiple prin care se recunosște faptul că oamenii
învață în moduri diferite și obțin progrese școlare tot în moduri diferite.
Unitatea de învățare, aleasă este ”Constituirea României moderne”, care se regăsește
în programa de clasa a VIII-a.
1. Subiectul lecţiei: „Revoluţia română de la 1848-1849”
Tipul de inteligență: Inteligența muzicală și ritmică
Metoda didactică: cvintetul
Aplicație: Elevii, în urma lecturării unor texte autobiografice ale actorilor momentului istoric
paşoptist, realizează cvintete (catrene) în care, folosind cuvinte cheie, sintetizează
nemulțumirile, doleanțele, neîmplinirile dar şi speranţele revoluționarilor de la 1848.
2. Subiectul lecţiei „Unirea Principatelor Române”
Tipul de inteligență: Inteligența intrapersonală
Metoda didactică: reflecția personală, dezbaterea
Aplicație: La finalul lecţiei “Revoluţia română de la 1848-1849”, elevii primesc o temă de
reflecție: ”De ce crearea statului național român a reprezentat o prioritate fundamentală
pentru elita politică din România?”. Elevii vor realiza, ca sarcină de lucru individuală, eseuri
care vor reflecta consideraţiile personale asupra subiectului apoi vor argumenta reflecţiile în
cadrul unei discuţii deschise la care va participa întreaga clasă. Concluziile vor constitui
momentul de evocare al lecției.
3. Reformele înfăptuite de Al. I. Cuza
Tipul de inteligenţă: Inteligenţa interpersonală
Metoda didactică: mozaicul
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Aplicaţie: Elevii sunt organizaţi în 4 grupe (lucrează în Breakout rooms în meet). Grupele
primesc o fişă de lucru în care este prezentată una dintre reformele adoptate în timpul domniei
lui Alexandru Ioan Cuza. Sarcina de lucru presupune ca elevii să extragă elementele esenţiale
ale legii. Timpul de lucru este de 10 minute. După finalizarea sarcinii elevii se vor deplasa şi
vor constitui noi grupe alcătuite din elevi din toate cele patru grupe iniţiale. Aceştia îşi vor
comunica reciproc informaţiile selectate din cele 4 fişe de lucru. Timp de lucru 15 minute. La
finalizarea momentului elevii se vor întoarce la grupele iniţiale. Elevii vor avea specificate în
caiet informaţii cu privire la toate cele 4 reforme.
4. Războiul pentru întregirea naţională
Tipul de inteligenţă: Inteligenţa logico-matematică (raţională)
Metoda didactică: algoritmizarea
Aplicaţie: Elevii, lucrând pe tabla interactivă Jamboard realizează o axă cronologică în care
vor preciza, specificând ziua, luna şi anul, acţiunile Românie în perioada 1914-1918, în
vederea atingerii obiectivului naţional: statul unitar.
Copiilor le plac aceste metode activ-participative și chiar dacă uneori copiii cu CES nu
le înțeleg pe deplin ei solicită să participe la realizarea lecției. Lista metodelor și tehnicilor
este foarte vastă și poate fi folosită îmbogățită în funcție de imaginația creativitatea dascălului
și în funcție de nivelul clasei la care predă.
Discutând, la finalul anului școlar cu elevii mei am sesizat că cel mai mult le-a plăcut
în școala online: utilizarea tehnologiei, confortul locuinței, noi metode de învățare, programul
mai flexibil, oportunitatea pentru studiu aprofundat, termenele mai lungi pentru teme și
proiecte și profesorii calmi. În timpul lecțiilor online, au învățat că nu este atât de greu să fi
autodidact în era internetului, au aflat cum să selecteze mai bine resursele online și cât de
repede se pot adapta și interacționa aproape în orice context.
Cel mai mult le-a lipsit: interacțiunea directă cu colegii și profesorii, zilele acelea
extrem de productive, pauzele și atmosfera de la clasă, acel ping-pong rapid de idei și
freamătul din curtea școlii.
Ar vrea să învețe mai mult cum să folosească eficient tehnologia în orele normale și
cum să-și aleagă singuri calea. Au învățat să fie mai pozitivi și au câștigat încredere când au
văzut că pot face progrese, chiar și urmărind de pe telefon lecțiile.
Ar lua în școala normală deschiderea profesorilor spre noi explorări iar dacă ar fi
profesori, ar face mai multe jocuri, s-ar axa mai mult pe relația cu elevii și nu s-ar îngrijora
prea tare pentru ce au pierdut, ci ar încerca să creeze ceva pentru care, poate, nu au avut
timpul necesar.
Satisfacțiile profesorului le găsesc în bucuriile mici, de zi cu zi. Când le reușește ceva, când
încearcă și greșesc și mai încearcă o dată, mă bucur să îi văd că au idei, că pun întrebări, că se
simt confortabil.
BIBLIOGRAFIE
1. Alios, Gherguț, 2001, Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale, Editura Polirom.
2. Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion - Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon
Vela, „Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei” , Ed.Universităţii, Bucureşti,
2020 - http:// www.didactic.ro - http:// www.e-şcoala.ro (accesat în data de 02.02.2021)
3. Gardner, Howard, Frame of mind: The theory of multiple intelligences, New York: Basic
Books, 1983.
4.
https://tribunainvatamantului.ro/teoria-inteligentelor-multiple-modalitate-de-abordareactiva-a-invatarii/ (accesat în data de 04.02.2021).

406

Repere CES nr. 4

Martie 2021

PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE ÎN CAZUL
ELEVILOR CU CES
Puiu Elena
Școala Gimnazială Specială Pașcani, jud. Iași
Școala online a reprezentat o provocare pentru toți cei implicați în procesul
educațional, apărȃnd că o necesitate a continuării actului educațional în condiții de pandemie.
Trecerea de la formula „față în față” la modalitatea „online” de desfășurare a activității
didactice, a presupus o pliere pe cerințele impuse de urgență și o reorganizare completă a
modului în care se abordează actul didactic, pornind de la metode și tehnici de predare,
procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și terminând cu materialele și mijloacele
didactice utilizate.
Tehnologia digitală a facilitat într-o oarecare măsură continuarea unor activități
didactice la distanță, în perioada suspendării cursurilor, dar o parte din activitatea didactică
uzuală nu se poate face online, mai ales când ne referim la elevii cu cerințe educaționale
speciale, având în acest caz chiar un impact negativ asupra învățării. Sprijinul pe care în mod
tradițional îl oferim elevilor cu nevoi speciale este imposibil de acordat în online, date fiind
limitările tehnologice implicite.
De-asemeni, acești elevi au nevoie permanent de suportul unui părinte pentru a putea
realiza sarcinile de lucru din cadrul unei activități online. Rolul părintelui că partener al
cadrului didactic, în situația mutării școlii în noul sistem, este unul extrem de important.
Părintele este unul din factorii care gestionează activitatea de acasă a elevului cu cerințe
educaționale speciale și se asigură atât de funcționarea fizică a sistemului informatic, de
realizarea sarcinilor de către elev, cât și de motivarea și implicarea acestuia în actul de
învățare. Ȋn toata această perioadă un rol deosebit de important l-a avut modul în care a fost
organizată comunicarea constantă între părinte și profesor.
Adaptarea activităților la posibilitățile individuale ale fiecărui elev a fost prioritate ȋn
abordarea învățământului online. Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru îi ajută pe
elevii cu CES, să se ocupe pe rând de câte o singură secvență și să se bucure de succesul
rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea doar la vederea cantității de material pe care
îl au de lucrat. Împărțirea acestuia îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte. În
individualizarea demersului educativ este necesar să fie stabilit canalul senzorial preferat de
elevul cu CES pentru a deveni mai receptiv și a înțelege mai repede informațiile receptate.
Pentru profesorii din învățământul special, școala online a fost o adevărată provocare
fiind nevoiți să-și regândească rolul și abordările, să găsească soluții pentru elevii care nu
aveau resursele digitale de conectare la orele online, elaborând ȋn acest sens pachete
educaționale adaptate la posibilitățile individuale ale fiecărui elev.
O dificultate majoră a fost stabilitatea conexiunii la internet, calitatea conexiunii la
intenet fiind destul de slabă în cazul unor elevi, apărând întreruperi și deconectări. Un alt
aspect remarcat a fost reticența unor elevi de a intra la orele online pentru că nu aveau acasă
un spațiu adecvat de unde să participe la orele online, în cele mai multe cazuri fiind nevoiți să
împartă camera cu mai mulți frați sau părinți.
Cu toate acestea putem vorbi ȋnsă și de unele avantaje ale școlii online. Unul dintre
avantajele aduse de educația online obligatorie în contextul pandemic este forțarea
digitalizării educației. O parte din școli au reușit să achiziționeze echipamente digitale de
calitate, profesorii și-au îmbunătățit competențele digitale și au devenit mai deschiși spre
integrarea mijloacelor tehnologice în procesul educațional, elevii s-au obișnuit cu utilizarea
diverselor platforme online.
407

Repere CES nr. 4

Martie 2021

Din perspectiva părinților, de exemplu, un element pozitiv este faptul că au petrecut
mai mult timp cu copiii lor și i-au putut sprijini mai mult în realizarea sarcinilor școlare.
Părinții resimt și o colaborare mai bună cu profesorii, deși au fost nevoiți să preia din rolul
cadrului didactic.
Așadar, învățarea online ar trebui privită ca o completare și o extensie a formelor
clasice de învățare, întrucât aceasta prezintă atât o serie de avantaje, cât și destule
dezavantaje, mai ales ȋn ȋnvățămȃntul special.
BIBLIOGRAFIE
1. Botnariuc, P., Cucoș, C., Glavă, C., Iancu, E. D., Ilie, D. M., Istrate, O., . . . Velea, S.
(2020). Școala Online - Elemente pentru inovarea educației. București: Editura Universitățîi
din București.
2. Preluat de pe https:// www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf
3. http:// www.didactic.ro
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. înv. primar Purice Mihaela
Școala Gimnazială „Răducanu Rosetti” Căiuți , jud. Bacău
În acest material prezint câteva din aspectele observate de către elevi, părinți, dar și
profesori, și mă voi limita doar la lucrurile care țin de fiecare dintre categoriile menționate
(calitatea semnalului la internet, tipul de processor cerut de fiecare aplicație online etc., aceste
aspecte au fost pe larg dezbătute în emisiunile de știri sau pe alte canale informaționale).
Care au fost lucrurile care au funcționat? Care au fost provocările? Ce soluții s-au
găsit la acestea? Sau Ce soluții au fost propuse pentru viitor? Sunt doar unele din lucrurile
despre care am discutat în ultimele luni cu unii dintre elevi, cu părinții acestora și cu unele
cadre didactice.
Ce a funcționat?
Structura.
- Program zilnic. Chiar dacă pentru elevi a fost uneori mai greu să respecte un program
învățând de acasă și fiind expuși la toate atracțiile casei (TV, telefon, tabletă, jucării, pat,
fotolii etc.), într-un bilanț final se pare că organizarea și planificarea programului zilnic a dat
rezultate bune. În măsura în care părinții au monitorizat desfășurarea activităților și
respectarea programului stabilit, în familie au descoperit că le rămâne timp de activități
extrașcolare și s-au putut bucura de timpul petrecut împreună.
- Planificarea pentru ziua următoare. Atunci când cadrele didactice (educatoare, învățătoare,
profesori) au anunțat care este programul pentru ziua următoare, când se va intra pe
platformele online unde s-au desfășurat orele de curs, cât vor dura orele, ordinea acestora etc.,
toate acestea au făcut mai ușor pentru părinți și elevi să-și organizeze și planifice programul
zilei următoare, observația fiind că ziua are sens.
- Termen limită pentru predarea lucrărilor, temelor etc. Când elevii și părinții au fost informați
de către cadrele didactice care este ora până la care se accept să fie trimise temele pe
platforma Classroom le-a fost mai ușor să găsească motivația de a se apuca de acestea și de a
le termina la timp. Cu cât temele au fost mai scurte și termenele de livrare au fost de pe o zi
pe alta, cu atât le-a fost mai ușor elevilor să se mobilizeze pentru realizarea lor. Temele
complexe și termenele lungi au condus adesea la amânări și lucrul pe fugă, de multe ori fără
respectarea termenului de livrare.
- Personalizarea convorbirilor. Acest aspect a fost menționat de către elevi și părinți. Pentru
moment a fost mai degrabă excepția, cert este că atunci când profesorii i-au contactat direct pe
elevi, sau pe părinții acestora, și au transmis mesaje adaptate la nevoile copilului, s-a putut
constata și creșterea gradului de implicare a celui din urmă în activitățile școlare.
Folosirea indiciilor vizuale în planificare și bifarea activităților finalizate (cartonașe de lucru,
liste cu sarcinile de lucru). Rol: predictibilitate și control în argumentare (am stabilit de
comun accord aceste lucruri)
- Tehnica Pomodoro: 25 min activitate și 5 min pauză.
Relația profesori-părinți
Întrucât părinții au fost nevoiți să se implice mult mai mult în activitățile școlare ale
copiilor lor, a fost nevoie de o mai bună comunicare între părinți și cadrele didactice.
- Grupuri de Whatsapp, Messenger. Pe aceste platforme au fost trimise temele, fișele de lucru,
link-urile către platformele online de desfășurare a orelor de curs, link-uri utile etc.
- Implicarea părinților resursă în procesul educațional. Din nou o categorie din zona
excepțiilor, însă sunt cadre didactice care au solicitat sprijinul părinților despre care aveau
informații că sunt pricepuți în diverse domenii practice. Venim doar cu câteva exemple:
părinți talentați în artele plastic și care au desfășurat activități online cu colegii copiilor lor,
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părinți care cântă la un instrument și au desfășurat ore online de studiu la unul sau mai multe
instrumente muzicale, părinț isportivi care au intrat online împreună cu copiii lor și au ajutat
la motivarea și implicarea tuturor colegilor la orele de mișcare fizică desfășurate online etc.
Relațiile dintre elevi.
„Pauze online”. Acestea au apărut ca o nevoie firească a copiilor. Și în condiții
obișnuite de școală copiii vor spune că la școală cel mai mult le plac pauzele, astfel că de ce ar
fi deosebit acest lucru în școala online, în condiții de distanțare socială. Nevoile copiilor de a
socializa s-au manifestat în toate aceste 3 luni și numai părinții știu cât de creativi au devenit
pentru a le răspunde acestor nevoi. Din păcate nu toți elevii au avut parte de astfel de pauze,
însă cei care le-au avut au descris cu plăcere interacțiunile dintre ei.
Organizarea spațiului.
- Cameră luminoasă și liniștită. Din păcate multe familii din România locuiesc în condiții care
nu permit ca fiecare copil să aibă propriul spațiu pentru studio și atunci este nevoie să
găsească soluții care să permit învățatul de acasă.
- Birou cât mai liber, fără elemente care să distragă atenția. Acest aspect a fost adus în discuție
cu părinții elevilor din clasele mici, sau cu părinții elevilor diagnosticați cu ADHD, sau care
se confruntă cu o tulburare de învățare.
- Un spațiu în cadrul căruia să nu intre alte persoane pe durata orelor online. Din fericire mulți
copii au reacționat cu umor pe Google Meet au apărut și alți membri ai familiilor lor, și multe
din aceste situații au devenit anecdotice. Au existat însă și situații când copiilor li s-a făcut
rușine de incidental apărut și poate că este mai bine să evităm astfel de incidente pe viitor.
Organizarea materialului.
- Lecții simplificate, mai scurte și cu mai multe exemple. Aceasta ar fi sinteza, pe scurt, a
discuțiilor purtate cu mai mulți elevi. Uneori au avut impresia că nu pot urmări profesorul
când acesta predă online, lecțiile trimise pe platforma, sau pe alte aplicații, sunt greu de
înțeles fără explicațiile profesorilor.
- Materiale video cu explicații și exerciții pe care elevii să le poată revizualiza la nevoie. Mai
mulți elevi au resimțit absența explicațiilor venite din partea profesorilor, precum și a
posibilității de a-i cere acestuia să repete atunci când nu au înțeles. Soluția a venit atât din
partea unor elevi, cât și a unor profesori care s-au descurcat mai bine cu tehnica și au făcut
unele demonstrații video pe care le-au încărcat pe grupurile online.
- Liste de întrebări posibile la care elevii pot veni cu completări. Oferirea de recompense
pentru elevii implicați și care vin cu sugestii bune și/sau inedite de întrebări. Acest exemplu
vine din clasele primare și a dat roade în această perioadă.
Flexibilizarea standardelor.
- Evaluări frecvente și identificarea paternurilor (randamentul elevilor) funcție de material
școlară, interese anterioare, zile ale săptămânii, secvență zilnică – dimineață, prânz, seară.
Funcție de aspectele identificate pot fi setate și așteptările pentru fiecare elev în parte.
- Obținerea implicării din partea elevilor și identificarea de activități care să-I ajute să-și
folosească zilnic gândirea. Am primit mai multe descrieri de la diverși elevi care au fost
plăcut impresionați de unii profesori care au desfăurat ore mai puțin formale și s-au folosit de
evenimentele de zi cu zi pentru a-și susține lecțiile și temele de gândire. Astfel, caracterizarea
unor personaje a devenit mai interesantă când au fost folosite personaje reale cu trăsături
similare ale celui analizat pentru școală.
Grup țintă specific: copiii cu cerințe educaționale speciale (CES).
- Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o singură
secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea doar la
vederea cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat. Împărțirea acestuia îi
motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
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- Identificarea canalului sensorial preferat: vizual, auditiv, practice și adaptarea materialului
educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților în această
situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum copilul lor
devine mai receptive și înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate pe canaluls
enzorial preferat.
- Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copiii colaborează mai bine la
teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest punct de
vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să adapteze mai ușor
nivelul explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
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INTEGRAREA ŞCOLARĂ A DIFERITELOR CATEGORII DE COPII CU C.E.S.
Prof. înv. preșcolar Radac Crina
Grădinița cu Program Prelungit nr 11, Alba Iulia, jud. Alba
Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului instructiveducativ al copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul
învãţãmântului special.
Principiile care stau la baza educaţiei speciale:
- Toţi copiii trebuie sã înveţe împreunã indiferent de dificultãţile pe care le întâmpinã aceştia
sau diferenţele dintre ele;
- Societatea şi şcoala trebuie sã le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru aşi realiza educaţia în şcoala publicã;
- Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural prin
asigurarea resurselor umane cât şi a celor materiale;
- Educaţia egalã se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu
deficienţe în funcţie de cerinţa individualã.
Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe în şcoala publicã
trebuie fãcutã cu mult simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele
structurale.
Activitatea de integrare, activitatea de desfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte
eficienţã dacã, pe parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat, sã
participe la acţiunile clasei din care face parte şi astfel sã devinã independent de serviciile
educaţionale de sprijin.
Integrarea şcolarã a copiilor cu handicap mintal
Se poate realiza, prin integrare individualã în clasele obişnuite, integrarea unui grup de
2-3 copii cu deficienţe în clase obişnuite.
Practica psihopedagogicã a relevat principilul conform cãruia este mai bine sã greseşti
prin supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învãţãtorul obişnuit, decât sã subapreciezi
calitãţile reale, orientându-l cu uşurinţã spre învãţãmântul special. Pentru a favoriza
integrarea copiilor cu deficienţã mintalã în structurile învãţãmântului de masã şi ulterior în
comunitãţile din care fac parte, are nevoie de aplicarea unor mãsuri cu caracter profilactic,
ameliorativ sau de sprijinire.
O problema cu totul specialã apare în cazul integrãrii copiilor cu deficienţe mintala în
clasele mai mari sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitãrile depãşesc cu
mult capacitatea lor de utilizare a gândirii formale, iar dezideratul unei calificãri şi al
integrãrii sociale, prin participare la activitãţile productive , depaseşte ãlimitele ergoterapiei,
prioritara în etapele anterioare. Actuala formã de pregãtire profesionalã pentru aceastã
categorie de deficienţe este total inferioarã. O posibilã soluţie ar fi integrarea acestor copii în
şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învãţa o meserie cu cerere pe piaţa muncii, urmatã de
angajarea şi integrarea în unitãţi productive. În aceste situaţii, absolvenţii respectivi, fãrã
experienţã şi fãrã abilitate în planul relaţiilor sociale, pot beneficia de supraveghere şi
îndrumare din partea pãrinţilor, tutorilor sau altor persoane calificate.
Integrarea copiilor cu deficienţe de vedere
Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fãrã
a exagera cu gesturi de atenţie şi fãrã a fi favotizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul
deficienţei sale. Elevii cu handicap de vedere trebuie încurajaţi sã se deplaseze prin clasa,
şcoala, pentru a învãţa sã evite obstacolele şi sã identifice cu mai multa uşurintã locurile unde
trebuie sã acorde o atenţie deosebitã, sã fie apreciaţi mai ales cu ajutorul expresiilor verbale
sau cu atingeri tactile, sã realizeze în principiu aceleaşi sarcini ca şi colegii lor de casã, iar
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acolo unde este posibil, sã se adapteze mijloacele de învãţãmânt şi conţinutul sarcinilor de
lucru la posibilitãţile reale ale acestor elevi.
În cadrul activitãţilor de predare-învãţare la clasele unde sunt integraţi elevii cu vedere
slabã trebuie sã se acorde o atenţie deosebitã unor elemente care sã asigure egalizarea şanselor
în educaţia şcolar.
În cazul elevilor nevãzãtori, intervin o serie de particularitãţi care afecteazã procesul
didactic, deoarece aceştia folosesc citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un
suport intuitiv mai bogat şi mai nuanţat pentru întelegerea celor predate, au nevoie de metode
şi adaptãri speciale pentru prezentarea şi asimilarea conţinuturilor învãţãrii, este necesarã
intervenţia unui interpret şi alocarea unui timp suplimentar de lucru.
Integrarea copiilor cu deficienţe de auz
Reprezintã o problemã controversatã în mai multe tãri din lume, deoarece pierderea
auzului la vârste mici determina imposibilitatea dezvoltãrii normale a limbajului şi, implicit a
gândirii copilului, cu consecinţe serioase în planul dezvoltãrii sale psihice. Din acest motiv,
diagnosticul precoce al pierderii de auz, urmat de protejarea auditivã timpurie, este cea mai
eficientã cale de compensare a auzului şi garanţia reuşitei integrãrii şcolare a copilului cu
tulburãri de auz. Odatã cu integrarea şcolarã a copilului deficient de auz se impun anumite
cerinţe privind modul de organizare clasei, metodele de prezentare a conţinuturilor, strategiile
de comunicare în clasa.
Integrarea copiilor cu handicap fizic
Manifestãrile din sfera motricitãtii trebuie privite în relaţie stransã cu dezvoltarea
intelectualã, expresia verbalã şi grafica, maturizarea afectiv-motivaţionalã şi calitarea
relaţiilor interindividuale ca expresie a interindividuale ca expresie a maturizãrii sociale.
BIBLIOGRAFIE
Casantra Abrudan, Psihopedagogie specialã, Ed Imprimeriei de Vest, Oradea, 2003
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ȘI ELEVII CU CES
Prof. Radu Laura-Elena
Colegiul Economic, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Învățământul online reprezintă o etapă nouă și specifică în organizarea activității
didactice, în condițiile impuse de pandemie și necesită revederea substanțială a politicilor
educaționale, în special cele ce țin de modalitățile de implicare a tuturor factorilor: profesori,
elevi, părinți, comunități locale și instituții civile în asigurarea și evaluarea calității educației,
atât la nivel de unitate școlară, cât și la nivel național. Școala online, deși a provocat uneori
tensiune și frustrare, a devenit o alternativă importantă de reformare a întregului sistem
educațional tradițional.
Învățarea online a devenit o oportunitate de a defini atât rolul elevului ca parte activă
în învățare, cât și al cadrului didactic, care ar trebui să aibă în primul rând rolul de facilitator,
să stimuleze procesul instructiv - educativ, pe care să-l ghideze mai mult decât să îl
controleze. În cadrul învățării de la distanță se pune accent pe dezvoltarea competențelor
elevilor mai apropiate de viață și intereselor lor, precum și pe formarea unor valori și atitudini
față de ceea ce se întâmplă în societate și cu persoana însăși. Resurse de predare și învățare
digitale sunt foarte multe, însă importantă este selectarea celor care sunt captivante și
interesante pentru elevi, cunoscute profesorilor, adaptate capacităților intelectuale și
obiectivelor educaționale.
Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre elevii lumii care au
fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, întreruperea obiceiurilor educaționale și obligația de
a trece la medii de învățare la distanță presupun provocări suplimentare, într-o situație deja dificilă.
Este o provocare să lucrezi cu copiii cu CES, având ȋn vedere caracteristicile și manifestările
tulburărilor cu care se confruntă, dar nu este imposibil deoarece și ei au potential pentru
dezvoltare, doar că este necesar să se descopere cele mai potrivite moduri prin care să fie
activat. Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială se
subordonează principiilor didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și
adaptare la particularităţile aptitudinale ale elevilor.
Ei se bazează, adesea, mai mult decât ceilalți copii pe diverse tehnologii pentru
educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția lor către educația online. Dar nevoile lor
specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente folosite în prezent:
• copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe
canale video,
• copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin
platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil,
• elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți
când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează suficient atenția,
• pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale,
pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare,
• copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine
în învățare,
• copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația
actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și
schimbe programul și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea
pandemiei.
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Cele mai frecvente situaţii-problemă întâmpinate în timpul şcolii online din
parteaelevilor şi părinţilor:
- Copiii erau mult mai entuziasmați când mergeau fizic la școală;
- Dificultăţi de utilizare a platformelor şi instrumentelor digitale pentru elevi, părinţi,
profesori;
- Lipsa conexiunii la internet, a semnalului wi-fi uneori. Creşterea costurilor la factura de
telefon pentru depăşirea traficului de date mobile. Slaba funcţionare a aplicaţiilor sau
pierderea conexiunii. În unele cazuri, chiar lipsa echipamentelor IT;
- Nemulţumirea privind utilizarea platformelor online, necesitatea unei perioadei de adaptare,
faptul că, pentru că unii părinți merg la serviciu, copiii au fost nevoiți să se descurce mai mult
singuri;
- Lipsa de interes a copilului pentru acest tip de studiu. Lipsa disciplinei la ore - cadrul
didactic controlează mai greu elevii, tentaţi fiind să discute între ei. Copilul nu mai dă
randament din cauza relaxării şi gândului că este acasă şi nu mai ia școala în serios.
Copiii cu CES au nevoie de sprijinul nostru al tuturor pentru a avea acces la educație,
toți elevii trebuie considerați la fel de importanți, fiecăruia să îi fie valorificate calitățile,
pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun.Nu există proces
educativ separat, el are loc acasă, la școală și în societate. De aceea, este atât de important să
existe o comunitate unită, în care fiecare membru contribuie cu resurse, dar și cu
compasiune, pentru același scop: binele copiilor.
BIBLIOGRAFIE
1. Gherguţ, A., (2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, Editura Polirom,
Iași.
2. Marcu, V. (2012), Tratat de psihopedagogie specială, Editura Universității, Oradea
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STUDIU DE CAZ
Prof. înv. prescolar Raduca Magdalena
Grădinița Novaci, jud. Gorj
Numele si prenumele: P.M.
Sex: FEMININ
Vârsta: 5 ani
Grupa: MARE
DIAGNOSTIC ACTUAL:
tulburări instrumentale (dislexie, disgrafie, discalculie), dizarmonie cognitiva.
DIAGNOSTIC ÎN ANUL ŞCOLAR PRECEDENT:
Retard psihic uşor, dificultăţi de însuşire a limbajului citit, scris, calcul, întârziere în
structurarea, organizarea, orientarea spaţială, temporală, agitaţie psihomotrică.
MOTIVUL ACORDARII SPRIJINULUI:
dificultăţi de învăţare şcolară
SITUAŢIA ŞCOLARĂ:
Minorul a frecventat învăţământul preprimar. A repetat grupa mare, iar din acest an
şcolar beneficiază de cadru didactic de sprijin.
Doamna educatoare semnaleaza faptul că rezultatele şcolare sunt foarte slabe: atenţiainsuficient, inteligenţa-insuficient, memoria-insuficient, limbaj-bine, iar în clasă este respins
de colegi.
ACTIVITAŢI DE SPRIJIN:
învăţare curriculară, terapie psihomotrică.
SITUAŢIA FAMILIALĂ:
Minorul provine dintr-o casatorie normala, căsătoria mamei este una legala cu tatal
acestuia.
În prezent, minorul locuieşte cu ambii parinti, fiind singurul copil al familiei.
Din relatările mamei rezultă că naşterea a fost naturală, la termen, dezvoltarea
copilului normală, dar limbajul a apărut cu întârziere.
Relaţiile de familie sunt foarte bune,mama si tata ii acorda copilului foarte multa
atentie si grija.
ACTIVITĂŢI DE SPRIJIN:
La învăţarea curriculară, copilul este motivat cu dificultate, oboseşte repede, are o
conduită de căutare în rezolvarea sarcinilor. Necesită o îndrumare permanentă.
La activităţile de psihoterapie s-a urmărit perfecţionarea echilibrului static şi dinamic,
coordonarea ochi-mână şi formarea noţiunilor de schemă corporală.
CONCLUZII:
În urma activităţii de sprijin s-au înregistrat următoarele progrese:
- P.M. reuşeşte să înţeleagă semnificaţia globală a unui mesaj scurt (uneori după
explicaţii suplimentare);
- formuleaza raspunsuri destul de ample la intrebari;
- numără crescător si descrescător în concentrul 0-10 cu uşoare greşeli pe care le
corectează la atenţionare;
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progrese în ceea ce priveşte echilibrul, orientarea în spaţiul larg, coordonarea ochimână şi în însuşirea schemei corporale;
şi-a imbunătăţit spiritul de observaţie, memoria vizuală şi asociativă, atenţia
concentrată şi distributivă
şi-a îmbogăţit vocabularul;
a învăţat să aibă răbdare în activitatea desfăşurată;
memoreaza versurile unei strofe dintr-o poezie;
este atent, nu mai mult de 15 minute la ceea ce se vorbeste in clasa;
inca nu poate desparti cuvintele in silabe;
inca nu cunoaste literele.
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PROVOCĂRILE ŞCOLII ONLINE ŞI SOLUŢII IDENTIFICATE
PENTRU ELEVII CU DIFICULTĂŢI DE ȊNVĂŢARE

Prof. Raicu Carmen
Liceul Tehnologic Bâlteni, jud. Gorj
Capacitatea de a învăța se referă la procesele mentale implicate în achiziția de
cunoştinţe, abilități și atitudini și include gândirea (formarea de noțiuni, înțelegerea,
rezolvarea de probleme), memoria (engramarea, stocarea și reamintirea), limbajul (active și
pasiv, oral, scris și interior), imaginația (reconstitutivă, creatoare, procedee imagistice), dar și
atenția, voința, interese și emoții.
Fiecare persoană are propriul stil de învățare și se situează pe diferite nivele de
cunoaștere și înțelegere a realității înconjurătoare. Potrivit particularităților specifice, oamenii
au ritmuri și viteze diferite de învățare. Dacă profesorii acceptă că există moduri diferite de a
obține succesul în învățare, că ceea ce este potrivit pentru unii oameni este nespecific altora,
atunci sunt șanse ca și persoanele cu dizabilități să obțină performanțe școlare.
Nu există o listă exhaustivă a tulburărilor legate de învățare, deoarece ele nu vizează o
singură afecțiune, ci o gamă largă de deficiențe; de asemenea, nu există o singură cauză care
le generează, ci o multitudine de factori care pot deregla funcțioarea normală a creierului,
factori de ordin genetic, psihic sau ambiental. Etiologia dificultăților de învățare este extrem
de complexă, iar uneori, specialiștii constată inexistența, în aparenţã, a unor cauze evidente
care sã fie cu siguranţã incriminate pentru diminuarea performanţelor în învãţare.
Având surse atât de diferite și afectând subtil capacitatea de învățare, unii copii trec
neobservați ca fiind dizabili cognitiv. Mai surprinzător poate părea faptul că majoritatea
copiilor cu dizabilități de învățare au o inteligență medie sau peste medie, chiar cu manifestări
excepționale în anumite domenii. Sunt sarcini didactice pe care le pot rezolva ușor, chiar cu
performanțe foarte ridicate, dar în fața altora se pot bloca. La unele discipline pot avea
rezultate similare cu ale colegilor sau chiar mai bune, în timp ce la alte discipline sunt mult în
urma colegilor.
Într-o lume tot mai diversificată şi specializată sub raportul profesiilor, în care accentul
cade pe factorul intelectual și pe nevoia de a răspunde unor locuri de muncă tot mai
sofisticate din punct de vedere tehnologic, școala trebuie să găsească modalități de reducere a
eşecurilor. Centrarea reală pe nevoile copilului, pe cunoașterea problemelor cu care acesta se
confruntă reclamă o strânsă colaborare între copil-familie-școală.
Cercetările cognitive din ultimii ani s-au concentrat pe 2 mari direcții: terapie
personalizată și dezvoltarea de resurse pentru facilitarea accesului la utilizarea tehnologiei
informației și comunicațiilor.
Din păcate, în majoritatea școlilor noastre elevii cu dificultăți de învățare nu
beneficiază de programe de alfabetizare adaptate, la care se adaugă și lipsa unor cadre
didactice formate și cu experiență pentru acești elevi. De asemenea, profesorii au așteptări
scăzute de la acești copii în ceea ce privește formarea abilităţilor necesare scris-cititului și
socotitului, neutilizând mijloace alternative de co municare. Curriculum-ul ar trebui adaptat,
punându-se accentul pe programele de instruire și tehnologia de asistare, implementând
metode de instruire în achiziţia scris-cititului. La noi sunt puține cercetări în această direcție,
atât în ceea ce prive ște formarea și dezvoltarea prerechizitelor pentru scris-citit pentru copiii
și elevii dislexici, cât şi pentru identificarea și formarea, dar și recompensarea profesorilor
dispuși să dezvolte rutine semnificative pentru elevii lor.
Educatorii, în general, dar și profesorii specializați pentru diferite discipline școlare
trebuie să aibă în vedere, ca bază a predării lor că alfabetizarea copiilor este un mijloc de
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accesare a informațiilor despre lumea în care trăim și poarta lor pentru o viață autonomă atât
într-un mediu profesional, cât și pentru petrecerea timpului liber. Chiar dacă unii elevi nu vor
deveni competenți sau cititori avansați este important ca profesorii să le ofere o instruire
adecvată, pentru a le permite elevilor să progreseze la cel mai înalt nivel pe care îl pot ei
realiza.
Pentru a face faţă provocărilor online în cazul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale,
se pot propune următoarele soluţii:
•
Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o
singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță
adesea doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat.
Împărțirea acestuia îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
• Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea
materialului educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori
părinților în această situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor
constata cum copilul lor devine mai receptiv și înțelege mai repede și mai ușor
informațiile recepționate pe canalul senzorial preferat.
• Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copii colaborează mai
bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest
punct de vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să
adapteze mai ușor nivelul explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
BIBLIOGRAFIE
1. Ajuriaguerra, J., Auzias M. (1980), Scrisul copilului, vol. I-II, E.D.P., București.
2. Beliveau, M.-C., (2005), Necazurile micului școlar, Editura House of Guides, București.
3. Jurcău, E., Jurcău, N., (1989), Cum vorbesc copiii noștri, Editura Dacia, Cluj-Napoca.
4. Smith, C., Strick, L., (2011), Dizabilități legate de învățare, explicate de la A la Z, Editura
Aramis Print, București.
5. Soescu, S., (2011), Dislexia. Cum să ajutăm copiii cu dificultăți de învățare, Editura Eikon,
Cluj-Napoca.
6. Ungureanu, D. (1998), Copiii cu dificultăţi de invăţare, E.D.P., Bucureşti. Weihs, Th.,
(1992), Să-i ajutăm iubindu-i, Editura Humanitas, București.
7. Burlea, G., (2007), Tulburările scris-cititului, Editura Polirom, Iași.
8. https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/situatii-deurgenta/coronavirus/coronavirus-news/scoala-online-provocari-si-posibile-solutii
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EDUCAREA ELEVILOR CU CES
Prof. înv. primar Răsteanu Ionela
Școala Gimnazială nr. 197, București
Faptul că trăim într-o lume în evoluţie accelerată, implică schimbări în teoria şi
practica educaţională. În ultimii ani, educaţia a fost privită ca un factor strategic al dezvoltării
de perspectivă a societăţii româneşti, în sensul integrării sale europene. Tendinţa crescândă de
integrare şcolară în unităţi obişnuite de învăţământ pentru copiii cu handicap este
binecunoscută, atât în lume cât şi în România.
Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în comunitate a devenit una dintre
cele mai importante probleme psihopedagogice, fiind mereu obiectiv al cercetării
specialiştilor din diferite ramuri ale ştiinţei. Procesul integrării este un proces dinamic şi
complex, în sensul că trebuie să răspundă prompt exigenţelor sociale, de socializare a
copilului, de adaptare ca integrare în comunitate.
Şcolile au inclus în procesul de învăţământ toate categoriile de copii, inclusiv copiii cu
diferite tipuri de deficienţe, prin promovarea şi susţinerea educaţiei incluzive. În școala în care
predau ca învățătoare, sunt integrați mulți copii cu CES. Unii dintre elevi nu reușeau să
îndeplinească cerințele minime ale programei școlare și au fost îndrumați să meargă la
CJRAE pentru o testare amănunțită, ceea ce i-a ajutat pe parcursul anilor școlari viitori.
Fiecare are un ,,plan de intervenție personalizat” și lucrează cu profesor de sprijin, cel puțin o
dată pe săptămână. Se observă progrese ale acestora și ei sunt mulțumiți de rezultatele muncii
lor, lucrează cu drag atunci când sunt notați corect.
Pentru a sprijini învăţarea sau nevoile comportamentale, este necesară întocmirea
instrumentelor de planificare. De asemenea, pot spune că un rol deosebit în asigurarea
succesului şcolar al copiilor cu CES l-a avut atitudinea colegilor de clasă,ai copiilor fără
probleme care treptat au învăţat să accepte şi să-i ajute în procesul de învăţare fără a-i
ridiculariza.
Aşadar, pornind de la premisa că diferenţele dintre oameni sunt normale şi ele trebuie
acceptate, este de datoria noastră, a cadrelor didactice să creăm un cadru prielnic învăţării
pentru toţi copiii şi să gasim soluţii pentru a asigura o educaţie incluzivă. Fiecare individ este
purtătorul unor particularităţi caracteristice, răspunsuri personale la solicitarea mediului.
Unicitatea vine din stilurile de învăţare, ritmurile învaţării, trasăturile personale, capacităţile,
competenţele şi comportamentul fiecăruia.
Cadrul didactic de sprijin/ itinerant colaboreaza cu învăţătorul și cu profesorii de la
clasa respectivă–realizează evaluarea periodică a copiilor cu CES; elaborează programul de
intervenţie personalizată pentru elevii cu CES; ofera sprijin (asistenţă educaţională) la clasă,
consiliază părinţii şi familiile.
La început, părinții au fost reticenți, crezând că nu vor mai avea aceleași drepturi, că
vor fi marginalizați și luati în derâdere de ceilalți. Primii care ,,au spart gheața” au fost
exemplu pentru ceilalți. Acești școlari sunt tratați la fel ca și ceilalți colegi ai lor, atât de
profesori cât și de părinții celorlalți copii.
Pentru elevii cu CES progresul înseamnă schimbare şi dezvolatare; realizările pot fi
prognozate şi planificate iar progresul poate fi demonstrat prin creşterea nivelului de
cunoştinţe, deprinderi şi înţelegere.
Consider că este necesară schimbarea mentalităţilor şi atitudinilor referitoare la elevii
cu dizabilităţi şi încercarea de a le oferi o viaţă normală prin schimbarea reprezentărilor
sociale asupra acestui segment de populaţie şi prin renunţarea la etichetări şi stigmatizare, prin
oferirea de şanse egale în vederea integrării lor socioprofesionale
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În orice ţară din lume, persoanele cu dizabilităţii au fost deseori tratate ca fiind „mai
puţin fiinţe umane" și ca având o mai mică valoare pentru societate. Astăzi, este foarte
important ca toţi cetăţenii să participe pe deplin la viaţa comunităţii iar, in special pentru
copii, să aibă şansa să crească în mediul lor cultural, să-şi însuşească valorile si credinţele şi
să contribuie la dezvoltarea acelui mediu. Pentru copii, este esenţial să-şi dezvolte sensul
identităţii şi al apartenenţei. Activităţile şi acţiunile familiei, şcolii si comunităţii sunt
principalele mijloace ale societăţii prin care se poate realiza acest scop. Toate acestea pot
deveni realitate numai dacă aceste persoane sunt incluse social, cum fiecare copil are dreptul
fundamental la educaţie si trebuie să i se dea şansa de a ajunge și de a se menţine la un nivel
acceptabil de învaţare, de a fi participanţi activi în viaţa familiei şi comunităţii.
Integrarea educativă, ca reflex al curentului integrativ global, din societate și educația
integrată ca practică efectivă și concretă, reprezintă ceva nou și original, surprinzator și
controversat. Educația integrată se referă la integrarea în structurile învățământului aparținând
comunității a copiilor cu cerințe special în educație (copii cu deficiențe senzoriale, fizice,
intelectuale sau de limbaj, copii cu tulburări psiho-afective și comportamentale) pentru a oferi
un climat favorabil dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate a personalității acestora.
Educaţia integrată nu trebuie să se desfăşoare prin dispoziţii sau forme impuse, trebuie
sa existe disponibilitate şi interes din partea cadrelor didactice de a susţine învăţământul
integrat prin activităţile desfăşurate cu colectivul claselor pe care le au în primire; acceptul
părinţilor sau aparţinătorilor care au copii în clasele unde se practică integrarea, astfel, se evită
astfel posibilele stări de tensiune sau conflict de pe parcurs.
Rolul învăţământului în socializarea copiilor cu CES are în vedere, mai ales, latura de
integrare socială care constituie expresia fundamentală a naturii umane. Din acest punct de
vedere, integrarea socială este, în acelaşi timp, scop şi mijloc al educaţiei deoarece ea este o
finalitate a educaţiei şi integrarea unui copil cu sau fără C.E.S., devine un mijloc de
influenţare educativă sub aspect general al copilului respectiv. Sensurile multiple ale noţiunii
de integrare, de la un simplu proces de adaptare exterior, până la unul de valorizare şi
acţionare internă, necesită programe educaţionale de adaptare care să asigure integrarea
socială. Constantin Păunescu consideră că: “procesul integrării (…) generează o fuziune
esenţială între elementele sistemului social, determină o dinamică de dezvoltare şi de proces
simultan şi reciproc.
Când vorbim despre socializare la vârsta preşcolară, gândul ne duce imediat la
integrarea copiilor într-un nucleu social, altul decât familia şi acest lucru se poate realiza
simplu sau dificil, în funcţie de o serie de factori dintre care: gradul de deschidere a copilului
spre relaţia cu ceilalţi, temperamentul său, gradul de handicap pe care îl are. Limitele
copilului cu C.E.S. sunt, în mare măsură, consecinţa atitudinii celor din jur, iar cei care
stabilesc aceste limite suntem chiar noi, educatorii, oamenii care îi înconjoară zilnic, dar cu
cât ştim mai multe despre ei, despre metodele de lucru cu acest tip de copii, cu atât ne este
mai uşor să-i înţelegem şi să ne asumăm anumite responsabilităţi. Pentru a educa aceşti copii,
trebuie să îi înţelegi, să ştii cum să te apropii de ei, să le câştigi încrederea, stimulându-le
astfel receptivitatea.
Practica psihopedagogică consideră integrarea copiilor cu C.E.S. ca o necesitate
obiectivă a vieţii oricărei colectivităţi, ca o succesiune de activităţi prin care individul îşi
armonizează conduita şi interesele cu cerinţele mediului său de viaţă.
Contactul nemijlocit cu tot ceea ce îi inconjoară pe copiii cu CES – natura, viaţa
socială – contribuie la dezvoltarea lor, îi ajută la formarea intelectuală şi le uşurează drumul
spre integrarea în societate, formându-le calităţile morale necesare, asigurându-le deci
dezvoltarea personalităţii lor. Copilul cu CES are o viaţă afectivă foarte bogată, afectivitatea
determinând întreaga lui activitate. Sunt nişte copii care iubesc oamenii, iubesc natura şi
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vietăţile, sunt mereu curioşi şi dornici să descopere totul, avizi mereu de dragostea ce le-o pot
oferi cei din jur.
Scurta trecere în revistă a acestor provocări sublinează faptul că experienţa şcolarizării
copiilor cu CES în învăţământul de masă, deşi se află pe un drum bun, mai are multe lucruri
de realizat pentru a respecta principiile unei educaţii incluzive veritabile, înţeleasă ca
„procesul permanent de îmbunătaţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea
resurselor existente (a resurselor umane), pentru a susţine participarea la procesul de învăţare
a tuturor persoanelor din cadrul unei comunităţi”. Din păcate, deşi unităţile şcolare se declară
a fi pregătite pentru a asigura accesul la serviciul de educaţie pentru toţi membrii comunitaţii,
indiferent de caracteristicile dezavantajele sau dificultăţile acestora, acest lucru nu înseamnă
faptul că se asigură aceleaşi şanse educaţionale.
BIBLIOGRAFIE
1. Doru Vlad,Popovici și colaboratorii, “Terapia educaţională integrată”, Editura Pro
Humanitate, Bucureşti, 1997;
2. Florea, Nicoleta, “Procesul instructiv-educativ în şcoala modernã”, Editura Arves,
Craiova, 2008;
3. ,,Raport periodic cu privire la Drepturile copilului. Raportul copiilor privind respectarea
drepturilor copiilor in România“ – versiunea 26. 05. 2007 ;
4. Zlate, Mielu, “Fundamentele psihologiei”, Editura Universitarã, Bucureşti, 2006;
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STUDIU DE CAZ
- Copil cu A. D. H. D. Prof. Raduca Magdalena
Prof.Giurca Violeta, Grădinița Novaci, jud. Gorj
Date personale şi familiale
P.M. este născut la 4 octombrie 2013 în oraşul Craiova şi este preșcolar la Grădinița
Novaci, Gorj, grupa mare.
Primul contact cu elevul a avut loc la intrarea în şcoală, la 15 septembrie 2017.
Anamneză
Sarcina a decurs normal. În timpul sarcinii mama nu a avut probleme de sănătate, dar a
consumat cafea şi a fumat în ultimele luni de sarcină. Soţul, de multe ori sub influenţa
băuturilor alcoolice, făcea scandaluri prelungite. Copilul a fost născut prin cezariană, pentru
că travaliul a fost destul de prelungit (36 ore). La naştere copilul a întrunit scorul A.P.G.A.R.
– 9. S-a dezvoltat normal. A vorbit la 9-10 luni, și a început să meargă la un an.
Ancheta socială
Este primul copil al soţilor P.D. şi P. L. La naşterea lui, mama avea 28 ani, iar tatăl 36
ani. Mama este absolventă a 12 clase, iar tatăl este absolvent al unei şcoli profesionale. Mama
nu lucrează, iar tatăl este tâmplar de meserie şi nu este încadrat în muncă, lucrând din când în
când particular. Se pare că este un meseriaş destul de priceput, dar din cauza băuturii şi a
neseriozităţii nu prezintă încredere şi nu este angajat. Abia de două luni a fost angajat cu carte
de muncă.
Climatul familial
Nu este tocmai propice. Apar deseori conflicte între părinţi. Tatăl este foarte aspru. De
foarte multe ori el consumă băuturi alcoolice, iar copiii asistă la certuri şi la bătăi. Acesta nu a
avut o perioadă îndelungată serviciu, lucra pe unde apuca, iar banii câştigaţi îi folosea numai
pentru băutură. Mama este cea care are un serviciu stabil, dar prost plătit. Este cea care
întreţine casa, se ocupă de educaţia copiilor şi niciodată nu-i spune soţului de problemele
fiului mai mare (pe care tatăl nici nu-l observă, iar copilul îl evită). Îmi spune că este cel mai
bine aşa pentru că altfel copilul ar fi bătut de tată şi oricum e speriat pentru că este cel care
intervine atunci când ea este maltratată. Nu se îndură să-şi părăsească soţul motivând că la
părinţii ei nu are condiţii unde să locuiască şi că toţi anii de când sunt împreună a muncit din
greu să îşi ridice o casă şi să-şi facă un confort.
Într-adevăr au o casă frumoasă, bine compartimentată, în care copiii îşi au fiecare
camera lor. Au baie, au încălzire centrală şi sursă de apă în casă. Este o casă îngrijită, curată,
ordonată. Nu este încă terminată, mai au de lucru la holuri, scările interioare, la mansardă.
Soţul, de altfel este foarte priceput şi tot ce a însemnat dulgherie şi tâmplărie la casă a fost
făcut de mâna lui. Pentru ridicarea casei au fost ajutaţi financiar de părinţi.
Mama are un comportament demn faţă de copiii ei. E ajutată mult de mama ei, care a
avut grija nepoţilor până au mers la grădiniţă.
Problema lor însă este cea financiară. Ea se descurcă cu un salariu minim pe
economie (pe care şi-l câştigă), şi ajutorul social. Tatăl chiar dacă lucrează particular sau
acum cu carte de muncă nu aduce banii în casă, folosindu-i numai pentru băutură.
Descrierea deficienţei, observarea, analiza rezultatelor
Încă de la începerea şcolii am constatat un comportament exuberant, agitaţie
psihomotorie, vorbire în exces, o lipsă de concentrare la activităţile din clasă ocupându-se cu
cotrobăirea în ghiozdan, deranjarea colegului de bancă şi a celor din jur. Am încercat să aflu
cauzele acestui comportament şi dacă acest comportament se datorează momentului intrării în
gradinita sau nu.
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Acest lucru se pare că s-a manifestat încă din copilărie. De la câteva luni copilul
dormea puţin şi neregulat, dădea foarte mult din picioruşe, se întorcea foarte repede pe
burtică, imediat ce era pierdut din ochii mamei. Când a început să meargă, golea toate
sertarele găsite la îndemână, se căţăra pe pătuţul lui sau se strecura printre zăbrele. Trebuia
supravegheat în permanenţă de cineva pentru că risca să se accidenteze.
La intrarea în grădiniţă i-a fost foarte greu să se supună unor reguli, era tot timpul
agitat, uneori neatent. Manifesta interes pentru activitatea sportivă şi pentru poveşti, unde era
capabil să se concentreze mai puţin decât colegii lui.
El are probleme serioase de concentrare pe un timp mai îndelungat. Îşi controlează
insuficient impulsurile. Dispoziţia lui se schimbă rapid din supărare în bucurie şi invers.
Permanent încearcă să atragă atenţia celor din jur prin manifestări brutale. Se bate în pauze cu
colegii din clasă sau din alte clase, vorbeşte urât, scuipă, ciupeşte pe colegul de bancă, se
întoarce la bancă.
De cele mai multe ori nu observă detaliile, în realizarea sarcinilor de lucru din clasă
sau a temelor pentru acasă, făcând greşeli datorate neatenţiei. Deseori nu-şi găseşte locul în
bancă, ridicându-se în picioare sau stând cu picioarele ghemuite sub şezut.
De multe ori este impulsiv: răspunde fără să aştepte ca întrebarea să fie complet
formulată, are dificultăţi în a-şi aştepta rândul la joc în timpul orelor de ed. fizică, îi întrerupe
şi îi deranjează frecvent pe ceilalţi, amestecându-se în discuţiile sau în jocul lor. De asemenea
vorbeşte foarte mult, fără să-i pese de constrângerile sociale.
Am încercat de foarte multe ori să-i explic cum trebuie să se comporte, să înţeleagă că
nici unui coleg nu-i place să fie brutalizat de el aşa cum nici lui nu-i place să fie brutalizat de
alţii.
Are tendinţa mai mereu să dea vina pe alte persoane pentru ceea ce face el. Rareori îşi
recunoaşte greşeala. Dacă pe moment ai impresia că a înţeles greşeala făcută, într-o perioadă
scurtă de timp o ia de la capăt. Astfel este necesară o permanentă atenţionare.
Nu are acces la internet, dar ştie să acceseze internetul pentru că frecventează cercul
de informatică de la clubul copiilor.
Are o inteligenţă normală, îi place să urmărească la televizor emisiuni (filme
româneşti) cu conţinut istoric. Este curios să afle cât mai multe informaţii despre viaţa
plantelor, a animalelor, despre anumite zone geografice. Are cunoştinţe bogate în această
direcţie, pentru vârsta lui.
În schimb nu învaţă ceea ce-i displace. Este foarte supărat când primeşte sarcină să-şi
completeze cunoştinţele pe care a omis să le noteze în mod deliberat.
Are caietele foarte dezordonate. Lasă pagini goale, le umple de pete. Niciodată nu are
un creion care să-i scrie bine, chiar dacă în penar are două – trei .
La matematică este foarte repezit. Nu are răbdare să i se explice până la final un
exerciţiu, considerându-se destul de isteţ ca să-l rezolve. Când se află în impas, de cele mai
multe ori deranjează ora. Pune întrebări prin care colegii şi eu înţelegem că nu a fost atent la
explicaţiile anterioare. Uneori începe să plângă, mai ales când ştie că urmează să fie notat în
urma unei evaluări. Atunci când se confruntă cu o problemă, el nu gândeşte cum trebuie
rezolvată, ci o abordează în mod impulsiv.
Îi place să fie tot timpul în centrul atenţiei.
Modalităţi de reabilitare, integrare a subiectului analizat:
Am încercat permanent să-l încurajez de câte ori îşi duce sarcinile la bun sfârşit,
chiar dacă aceea sarcină era minoră. Chiar şi atunci când greşeşte am încercat să-i explic unde
a greşit, pentru că uneori are nevoie de mai multe explicaţii la fiecare element nou până şi-l
asimilează.
I-am explicat şi lui şi celorlalţi colegi că alimentaţia este foarte importantă pentru
sănătatea lor. Este recomandabilă evitarea exceselor atât în privinţa dulciurilor, sucurilor,
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produselor fast-food, cât şi a alimentelor cu conţinut semnificativ de coloranţi şi aditivi.
Investigaţii recente efectuate de experţi britanici arată că atăt coloranţii artificiali cât şi
conservanţii din produsele alimentare stimulează hiperactivitatea copiilor, făcându-i greu
controlabili.
De multe ori mama nu ştie că fiul are bani de la bunica sau de la unchiul său şi-şi
procură sucuri, dulciuri şi diferite produse fast-food. Degeaba îi explicăm că trebuie să evite
aceste alimente pentru că tentaţia este prea mare.
Am încercat metoda de a-l integra în grupuri mici, unde a primit sarcini pe care să
le poată depăşi. La început îşi respectă sarcinile. Există însă şi sarcini pe care nu le
îndeplineşte, chiar dacă acestea nu-i depăşesc puterile, pentru că se plictiseşte repede. Am
încercat prin această metodă ca membrii grupului să îl accepte, să-l stimuleze, să îl determine
să fie responsabil pentru ceea ce realizează. Întotdeauna m-am străduit să-i dau sarcini
realiste, în sensul că nu l-am obligat să stea liniştit pentru mult timp, pentru că am înţeles că
mai curând sau mai târziu tot se va agita. Nu-mi place să-l pun în situaţia să se simtă prost faţă
de sine sau faţă de cei din jurul lui (terapia succesului).
Mă străduiesc să-i stimulez orice aptitudine sau talent. În activităţile extraşcolare
manifestă mult interes să afle cât mai multe lucruri noi, dar în cazul în care informaţiile
primite nu-l stimulează, refuză să mai fie atent. Este la fel de neastâmpărat, chiar dacă, de câte
ori am plecat într-o excursie semnează pentru a respecta anumite reguli. Am încercat să-l pun
să reflecteze asupra propriului comportament impulsiv sau asupra lipsei de concentrare şi am
constatat că a fost capabil să realizeze această sarcină (trainingul cognitiv).
Am folosit contractul pedagogic – negociabil pe care prescolarul l-a semnat şi în
care şi-a luat unele angajamente: să îşi respecte colegii, să respecte regulile activităţii în grup,
să se concentreze în îndeplinirea sarcinilor, să-şi stăpânească impulsivitatea. Uneori acest
contract s-a dovedit imposibil de respectat.
Am apelat la sprijinul mamei. Mama colaborează cu mine, încă de la începutul grupei
mari. Am sfătuit-o să-i urmărească anturajul copilului (persoanele care intră în contact cu
acesta în afara orelor de şcoală), să nu-i ceară niciodată imposibilul, ci să fie permanent
realistă în solicitări, să discute de câte ori este nevoie cu copilul, să evite certurile cu acesta,
să-i impună reguli rezonabile pe care să le poată aplica fără a-i afecta sănătatea, să-şi menţină
consecvent poziţia. Este foarte bine dacă îl laudă pentru fiecare realizare. Pentru că este greu
de disciplinat, este utilă adaptarea elevului la un program fix, bine structurat în care vor
alterna activităţile plăcute cu cele mai puţin plăcute pe care să-l respecte.
Uneori mama este foarte stresată din cauza grijilor cotidiene şi nu mai ştie cum să facă
faţă atâtor probleme, alteori se mobilizează şi după orele de muncă încearcă să-l supravegheze
cât mai îndeaproape. Când este la serviciu îi dă sarcini legate de îngrijirea fratelui mai mic, pe
care, de regulă le respectă pentru că se simte foarte responsabil şi îşi iubeşte foarte mult
fratele. Când este acasă îl încurajează să-şi aducă prieteni acasă pentru a-i cunoaşte cât mai
bine. De multe ori se iscă certuri între ei, mama încearcă să rezolve situaţiile conflictuale.
Mama povesteşte că i-a plăcut întotdeauna să-i citească poveşti fiului înainte de
culcare, dar de multe ori acesta adormea înainte ca ea să sfârşească povestea. Atunci este
momentul potrivit când fiul poate să-i povestească ce a făcut peste zi, cât ea a lipsit, cu cine şi
cum şi-a petrecut timpul. Acum îl poate încuraja sau tempera în funcţie de situaţie.
Pentru corectarea tulburărilor comportamentale trebuie o colaborare susţinută între
şcoală şi familie. Cu multă insistenţă şi prin diverse modalităţi stimulative, de-a lungul celor
doi ani şi jumătate de când este în acest colectiv, se constată unele progrese. Pe măsură ce
stima de sine a elevului a crescut, am observat o reducere a impulsivităţii în comportamentul
lui. Devine mai cooperant, mai preocupat de propria comportare. Cel mai important mi se
pare că începe să să fie conştient că are o problemă şi că încearcă să o rezolve. E încrezător în
forţele sale
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PLATFORMELE EDUCAȚIONALE – OPORTUNITĂȚI ȘI LIMITĂRI ÎN
UTILIZAREA ACESTORA ÎN ACTIVITĂȚILE CU ELEVII CU CES
Prof. înv. primar Rieger Adelina Lavinia
Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu”, jud. Arad
Pentru copii cu CES, lucrurile nu au fost niciodată ușoare. Având cerințe speciale, au
nevoie de o atenție specială sporită, de activități educative diferite, cu grad mai ușor de
învățare, de socializare și conectare cu un adult specializat pe abordarea acestor cazuri de
CES.
Pandemia de Covid care a venit pe neașteptate, a dat întreaga lume peste cap, inclusiv
lumea fragilă a copiilor cu CES. Datorită restricțiilor impuse de autorități, au fost închise
școlile, parcurile, locurile de joacă, de sport, instituțiile pe perioada carantinei iar apoi, când o
parte dintre ele s-au redeschis, au fost cu limitări. Pentru toți copiii a fost o perioadă foarte
grea, dar cel mai mult au resimțit-o cei cu CES, deoarece a determinat o stagnare în evoluția,
dezvoltarea și educarea lor.
Pentru aceștia, întreruperea obiceiurilor educaționale și obligația de a trece la medii de
învățare la distanță presupun provocări suplimentare care aduc cu sine diferite limitări:
• copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe
canale video
• copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin
platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil
• elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți
când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează suficient atenția
• pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale,
pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare
• copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine
în învățare
• copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația
actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și
schimbe programul și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea
pandemiei.
Totuși, au fost și câteva aspecte bune în trecerea pe învâțământul online, care au avut
în vedere următoarele obiective:
• Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o
singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță
adesea doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat.
Împărțirea acestuia îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
• Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea
materialului educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori
părinților în această situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor
constata cum copilul lor devine mai receptiv și înțelege mai repede și mai ușor
informațiile recepționate pe canalul senzorial preferat.
• Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copii colaborează mai
bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest
punct de vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să
adapteze mai ușor nivelul explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU
TULBURARE DE SPECTRU AUTIST
Prof. Kt. drd. Roșca Andreea Maria
CSEI „Sf.Vasile” Craiova, jud. Dolj
Școlile îndeplinesc o funcție esențială pentru persoanele cu tulburare de spectru autist
(TSA) și cu nevoi complexe. Cu toate acestea, instruirea la școală poate fi întreruptă din cauza
pandemiilor, a calamităților naturale și a împușcăturilor școlare și, ca urmare, școlile sunt
obligate să oprească serviciile tradiționale și să înceapă să predea elevilor în casele lor.
Pentru persoanele cu tulburare de spectru autist (TSA), școlile pot îndeplini o serie de
funcții esențiale, de la furnizarea de instruire academică până la dezvoltarea unor repertorii
eficiente de comunicare și abilități sociale. Mai mult, școlile pot fi singura sursă disponibilă
de acces la programare specializată și bazată pe dovezi, în special în mediul rural. Cercetătorii
au subliniat importanța acestei programări specializate pentru studenții cu TSA și și-au
demonstrat în mod repetat relația cu rezultatele pozitive din numeroase domenii de
competențe (Centrul Național pentru Autism, 2015; Wong și colab., 2015).
Din păcate, evenimentele recente au luminat complexitatea oferirii unei educații
publice gratuite și adecvate (FAPE) pentru studenții cu TSA în fața crizelor locale și
naționale.
În majoritatea cazurilor, profesorii vor trebui să pregătească materiale pentru a sprijini
învățarea la distanță pentru elevii lor cu TSA. Elevii pot avea nevoie de materiale de instruire
(de exemplu, cărți adaptate, manipulatoare de matematică, imagini / cărți de cuvinte pentru
sarcini potrivite cu eșantionul), suporturi de comunicare (de exemplu, imagini de schimb, un
dispozitiv de comunicare augmentativă și alternativă [AAC]), suporturi organizaționale ( de
exemplu, programări vizuale, mai întâi plăci) și suporturi comportamentale (de exemplu,
sisteme de jetoane, contracte de comportament). Înainte de a trimite aceste materiale acasă,
profesorii ar trebui să solicite contribuții de la îngrijitori în legătură cu nevoile lor individuale
și capacitatea de accesare a materialelor. Ei trebuie să stabilească dacă îngrijitorii au acces la
internet, pot folosi aplicații de partajare a fișierelor și, dacă este necesar, pot imprima copii pe
suport de hârtie ale materialelor instructive. Pentru unele familii, distanța de livrare a
materialelor la casele familiilor poate fi prea mare pentru profesori; astfel, poate fi necesar să
livrați materialele direct la domiciliu prin poștă sau un serviciu de livrare (de exemplu, FedEx,
UPS).
Când pregătesc materiale pentru elevi, este important ca profesorii să continue să
proiecteze materiale de instruire care sunt individualizate pentru a satisface nevoile fiecărui
elev. Profesorii pot fi tentați să trimită programe și materiale disponibile comercial la
domiciliul elevilor lor, dar trebuie să-și amintească faptul că mulți îngrijitori pot să nu aibă
abilitățile sau resursele necesare pentru a face adaptările sau modificările adecvate pentru
copilul lor.
Profesorii trebuie, de asemenea, să ia în considerare nivelurile tipice de susținere
necesară pentru ca elevii să se angajeze în materialele curriculare din clasă. Deși profesorul
poate să arate spre duplicarea materialului la distanță, este posibil ca unii elevi să nu răspundă
la acest prompt de răspuns la distanță, în special cei cu dificultăți în menținerea atenției sau
repertorii de imitație limitate.
În plus, va fi important ca profesorii, profesioniștii din serviciile conexe și îngrijitorii
să mențină un contact regulat și direct între ei în timpul întreruperii rutinelor școlare tipice.
Această coerență a contactului este probabil necesară pentru a facilita eficacitatea continuă a
materialelor de sprijin pentru comunicare, astfel încât elevii să poată obține un beneficiu
maxim din instruire. Este, de asemenea, esențial pentru dezvoltarea echipei transdisciplinare,
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în care toți membrii echipei educaționale poartă o anumită responsabilitate pentru toate
aspectele programării unui elev și, prin urmare, se angajează într-o pregătire încrucișată legată
de implementarea practicilor esențiale (Bricker, 1976). În acest model, toți membrii echipei ar
avea abilități pentru a sprijini utilizarea materialelor (de exemplu, întârziere, modelare a
limbajului asistată, schimb de imagini) și întreținerea și operarea suporturilor de comunicare
(de exemplu, programarea dispozitivelor de generare a vorbirii). Această abordare este
relevantă în special în contextele în care oportunitățile de contact direct între furnizorii de
servicii și elevi sunt slabe, inclusiv crize, dar și în școlile rurale din regiuni geografice izolate
(Demchak și colab., 1995).
În primul rând, profesorii trebuie să colaboreze cu îngrijitorii pentru a identifica o
locație consecventă pentru ca instrucțiunile să aibă loc. Această zonă ar trebui să prezinte
puține distrageri, să ofere limite fizice clare (de exemplu, birou sau masă etichetată ca zonă
școlară) și să se afle în imediata apropiere a suporturilor tehnologice (de exemplu, computer,
conexiune Wi-Fi). Atunci când este posibil, această zonă ar trebui să fie destinată în primul
rând activităților școlare și, atunci când nu este posibil, ar trebui să existe stimuli clari și
detașabili (de exemplu, covoare colorate, semn al zonei școlare) care să indice când zona este
utilizată pentru activitățile școlare. Mai mult, îngrijitorii ar putea lua în considerare utilizarea
unui cronometru (de exemplu, telefon mobil, cronometru de bucătărie) pentru a sprijini
înțelegerea copilului cu privire la durata activităților de instruire și pauzele din timpul zilei
desemnat ca școală. În cele din urmă, este important ca profesorii să revizuiască programul
activităților de instruire care vor avea loc în timpul fiecărei sesiuni școlare.
În al doilea rând, profesorii ar putea lua în considerare planificarea atentă a distribuției
sau încorporării unor abilități în cadrul instruirii într-un alt domeniu de abilități. De exemplu,
în timpul instrucțiunii de kinetoterapie, un profesor ar putea încorpora oportunități pentru
elevi de a se angaja într-o serie de alte abilități esențiale de adaptare (de exemplu, solicitarea
de informații, deschiderea unei cutii de suc ca gustare, manipularea unui program). În al
treilea rând, profesorii ar putea aloca instrucțiuni cu privire la unele obiective pentru
îngrijitori. De exemplu, în timp ce un profesor se concentrează în principal pe abilitățile
academice, ei pot instrui îngrijitorii să implementeze programe de predare a abilităților de
adaptare la domiciliu (de exemplu, toaletă, solicitarea de articole preferate).
În cele din urmă, este important ca profesorii să continue să colecteze date în timpul
predării online. Deși poate fi dificil să observi toate comportamentele vizate, observarea unui
elev în mediul de acasă oferă o perspectivă unică. Profesorii pot identifica potențialele zone
critice ale nevoilor vizionând elevii în mediul lor natural.
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EDUCAȚIA SPECIALĂ PENTRU ELEVII CU CES CARE ÎNVAȚĂ LA DOMICILIU
ÎN CONTEXTUL ONLINE DE ÎNVAȚARE
Prof. Roșca Valeria, Prof. Ghiță Elena
Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari
Elevii cu cerințe educaționale specifice sunt elevi care au întâmpinat o problemă
medicală sau psihologică gravă pe parcursul vieții lor, astfel încât autorități în domeniu se
pronunță cu privire la statutul lor de elevi care necesită condiții speciale de învățare. Unii
suferă de afecțiuni cu care s-au născut, alții le-au dobândit ca urmare a unor conjuncturi
nefericite din viața lor. Din rândul acestora, se evidențiază elevii care urmează învățământ la
domiciliu ca urmare a unui incident apărut la un moment dat. Deși mare parte din viața lor de
elevi au fost elevi fără CES, la un moment dat s-au confruntat cu o problemă care i-a adus în
această situație. Consider că ei au un grad de vulnerabilitate mai crescut chiar și decât nativii
cu CES deoarece s-au confruntat și cu probleme de adaptare la o situație pe care n-au mai
trăit-o în viața lor. Acești copii care au devenit elevi cu CES deși mare parte din viața lor de
elevi s-a desfășurat fără CES, se confruntă fie cu probleme medicale care nu le permite
activitatea în colectiv având ca antecedent intervenții medicale ample, fie imposibilitatea de a
se deplasa la școală ca urmare a unui incident sau accident. La un moment dat viața lor s-a
schimbat dramatic, iar ei au nevoie de suportul societății cu instituțiile ei.
Elevii care au nevoie de un mediu mai sigur din punct de vedere al microorganismelor
cu care intră în contact se încadrează în situația elevilor cu CES. Ei nu pot intra în colectiv
unde ar fi expuși unui risc major de îmbolnăvire deoarece au un grad de imunitate foarte
scăzut. De aceea regimul lor este unul special. Au un program special de intervenție
personalizat cu un orar specific, deoarece rezistența lor la efort e mică, orarul este cu un
număr mai mic de ore prevăzut pentru fiecare disciplină. Deși beneficiază de acest tip de
program de intervenție personalizat, ei au însă un acces egal la educație. Un astfel de elev
beneficiază de educație ca oricare alt elev al școlii, însă condițiile sunt speciale, profesorul
fiind cel care înțelege particularitățile psihologice ale unui astfel de elevul cu CES încercând
să se adapteze cât mai bine la acestea.
Învățarea la distanță prin intermediul calculatorului a adus școala într-o ipostază
inedită. Profesori și elevi au descoperit un alt mod de a comunica, de a-și pregăti lecțiile. Au
descoperit instrumente, au explorat spațiul virtual în căutare de materiale didactice, au deprins
aptitudini digitale pe care poate le aveau într-un stadiu incipient, au folosit intens timpul
pentru a-și trimite unii altora materialele lucrate. Întâlnirile online au devenit întâlniri
didactice, aducând școala în casa fiecăruia. Adresele de mail sau WhatsApp-ul au devenit
intens utilizate, platformele digitale inițiate prin programe înainte de pandemie au devenit o
necesitate în timpul pandemiei, catalogul electronic a asigurat vizibilitate maximă elevilor și
părinților care au conturi, PPT-ul a devenit un mijloc de prezentare foarte intens utilizat în
cazul proiectelor sau referatelor, telefonul mobil, tableta sau laptot-ul s-au transformat în
instrumente de învățare și pentru copiii care le foloseau mai ales pentru divertisment sau
socializare. Dacă înainte de pandemie intrumentele și mijloacele digitale erau folosite doar în
animite situații și doar de către unii participani la procesul instructiv-educativ, în pandemie
acestea au devenit singurele utilizabile.
Elevii cu CES care învață la domiciliu au traversat și ei împreună cu restul elevilor, o
perioadă de adaptare la învățarea online. Ei au avut la dispoziție platforme de învățare
accesate de întrega școală. De exemplu, patforma 24 edu este o platformă care permite
elevilor să acceseze materiale didactice pe care fiecare profesor le postează pentru o anumită
clasă, dar și teme, și link-uri și fișe de letură, teste. Este o platformă care permite lucrul
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asincron, elevul cu CES alegându-și ritmul, orarul, disponibilitatea de a se racorda la postările
profesorului. Pe lângă platforma care-i permite lucrul asincron, orice școală are și un orar de
lucru sincron pe meet, de exemplu. Se poate întâmpla însă ca elevul cu CES care urmează o
schemă de tratament medical care solicită suplimentar timpul dar și organismul elevului, să nu
poată intra în programul sincron. La solicitarea părintelui, profesorii înțeleg să adapteze lucrul
la posibilitățile elevului și să accepte lucrul asincron ori de câte ori cel sincron nu este posibil.
Fișele de lucru personalizate sunt modalități de a sistematiza informațiile, iar
proiectele personalizate permit elevului cu CES să funcționeze în parametri optimi. Dacă
pentru fiecare elev, învățarea online(sau la distanță prin intermediul calculatorului, cum o
numește Oana Moraru) a fost un prilej de a rămâne sănătos, cu atât mai mult pentru elevul cu
CES s-a întâmplat acest lucru.
Elevul cu CES este un elev diferit, deși de multe ori nicio aparență nu indică acest
lucru. Se poate întâmpla ca elevul cu CES să arate exact ca orice alt elev, la fel de frumos, de
preocupat de eu-l său fizic sau de problematica adolescentină a relațiilor de iubire. Cu cât este
mai special, cu atât tânjește mai mult spre asemănare cu ceilalți adolescenți, de aceea pagina
lui de socializare va afișa ipostaze care să-l înfățișeze ca ceilalți: strălucitor, cool, înconjurat
de prieteni, distrându-se, ceea ce poate contraria pe cei care îi știu situația. Colegii săi îl pot
privi ca pe un privilegiat. Puțini colegi știu că acest coleg al lor este periodic internat și supus
analizelor, stresului rezultatelor acestor analize, uneori repetă poate un transplant sau altă
operație care nu a reușit în trecut, repetă proceduri dureroase și stresante. Puțini colegi știu
poate că părul acela frumos ce îmbracă un chip zâmbitor pe Facebook e de fapt o perucă.
Puțini colegi știu că în spatele zâmbetului se ascunde multă suferință. Profesorii mai știu câte
ceva, ei stau de vorbă cu părinții care sunt de o discreție extraordinară. Părinții țin legătura cu
școala permanent, unul din ei este chiar angajatul copilului, asistentul său personal. Rolul
profesorului este să explice clasei că trebuie să înțeleagă situația fiecărui om, că diferența
înseamnă acceptare, că ceea ce pare ușor, e de fapt îngrozitor de greu, că ceea ce pare un
privilegiu este doar o șansă. Profesorul poate încuraja fără insistență, ci dimpotrivă, cu
diplomație, colaborarea între elevul cu CES și un alt elev din clasă care are disponibilitate de
a răspunde solicitărilor afective și de atașament manifestate de elevul cu CES. Diferit, dar nu
exclus, așa trebuie să fie elevul cu CES.
Pentru a se integra în comunitatea online a clasei, elevul cu CES este invitat la toate
proiectele la distanță ale clasei. Activități precum lectura creativă, scrierea creativă,
prezentarea altor proiecte pot constitui prilejuri de apropiere dintre elevul cu CES și clasa sa.
Elevul cu CES nu este exclus de la nicio activitate, însă nu este obligat să participe. El
împreună cu familia decid ce activități sunt eligibile astfel încât echilibrul emoțional și
confortul fizic și psihologic să nu fie tulburate.
Învățarea online are anumite particularități. Trebuie să stimuleze interactivitatea și
creativitatea elevului, trebuie să mențină trează atenția elevilor care poate fi distrasă de
diferite alte device-uri. Trebuie să fie atractivă. De aceea, profesorul trebuie să găsească acele
proiecte și acele exerciții care să cointereseze elevii. Filmulețe, fișe de lucru, joculețe sunt
bine venite pe lângă lucrurile serioase de tipul prezentărilor schematizate, ale PPT-urilor,
eseurilor, sau altor proiecte.
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ŞCOALA DE MASĂ
Prof. înv. primar Rotea Anca Maria
Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Drăgășani, jud. Vâlcea
Problematica educaţiei copiilor cu CES a devenit în ultimii ani o preocupare aparte în
rândul specialiştilor. Apariţia conceptelor de educaţie integrată şi şcoală incluzivă a
determinat modificări fundamentale în percepţia actului educativ.
Analizând particularităţile specifice procesului de învăţare a copiilor cu diferite tipuri
de deficienţă, se ajunge la concluzia că una dintre calităţileesenţiale ale curriculum-ului şcolar
vizează un grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze
în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este
nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de
transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat.
Elaborarea unui curriculum flexibil şiuşor de adaptat cerinţelor educaţionale ale
fiecărui elev are la bază mai multe argumente:
• respectarea dreptului fiecărui copil la instrucţie şi educaţie pe măsura potenţialului şi
capacităţilor sale;
• formarea la copilul deficient a unui registru comportamental adecvat care să permită
adaptarea şi integrarea sa socială printr-o experienţă comună de învăţare alături de copiii
normali;
• asigurarea legăturii cu faptele reale de viaţă şi familiarizarea cu o serie de obişnuinţe
privind activităţile de utilitate practică şi de timp liber;
• -dezvoltarea capacităţilor necesare pentru rezolvarea independentă ( în limitele permise de
gradul deficienţei) a problemelor de viaţă, autocontrol în situaţii dificile şi practicarea
unor metode şi tehnici de muncă intelectuală care să asigure eficienţă în adaptarea şi
integrarea şcolarăşi socială.
În scopul eficientizării procesului de învăţare pentru elevii cu CES sunt invocate
câteva repere fundamentale:
• învăţarea interactivă care presupune folosirea unor strategii de învăţare focalizate pe
cooperarea, colaborarea şi comunicarea între elevi la activităţile didactice, precum şi pe
interacţiunea dintre cadre didactice, cadre didactice şi elevi;
• elaborarea în comun a obiectivelor învăţării (educator – elev) deoarece fiecare participant
la actul învăţării are ideile, experienţeleşi interesele personale de care trebuie să se ţină
seama în proiectarea activităţilor didactice;
• demonstraţia, aplicaţia şi feedbeckul – orice proces de învăţare (mai ales în cazul elevilor
cu CES) este mai eficient şi mai uşor de înţeles dacă informaţiile prezentate sunt
demonstrate şi aplicate în situaţii reale de viaţă, existând şi un feedbeck continuu de-a
lungul întregului proces;
• modalităţile de sprijin în actul învăţării – elevii cu CES au nevoie în anumite momente de
un sprijin activ de învăţare atât în timpul activităţilor desfăşurate în clasă, cât şi la
activităţile din afara clasei, prin dezvoltarea unui parteneriat educaţional cu anumite
categorii de specialişti, cu familiile elevilor.
Metodele şi procedeele de predare-învăţare trebuie să fie selectate în raport cu scopul
şi obiectivele activităţii didactice, conţinutul lecţiei şi particularităţile elevilor (vârsta, nivelul
dezvoltării psihice, tipul şi gradul deficienţelor/tulburărilor, tipul de percepţie al elevilor –
analitic sau sintetic), stilul de lucru al educatorului.
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În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele
expozitive, (povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea) dar trebuie respectate anumite
cerinţe:
- să se folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale;
- prezentarea să fie clară, precisă, concisă;
- ideile să fie sistematizate;
- să se recurgă la procedee şi materiale intuitive;
- să se antreneze elevii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii
conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune
acest lucru.
Pentru elevii cu deficienţe mintale utilizarea povestirii ca metodă didactică trebuie să
fie însoţită de suporturi ilustrativ - sugestive sau imagini filmate, deoarece se captează mai
uşor atenţia şi este facilitată implicarea afectiv-motivaţională a elevilor în secvenţele lecţiei.
Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizare ) pot fi aplicate cu succes atât în
ceea ce priveşte conţinutul unor discipline cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la
elevii cu deficienţe mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situaţii de viaţă
simulate, trezesc motivaţia şi participarea activă, emoţională a elevilor, constituind şi un
mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur.
Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale
unui fenomen sau proces. Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o
largă aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor
şi de antrenare a deprinderilor.
În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu
maximă eficienţă învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit
evaluarea frecventă a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume
personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi
ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, se învaţă unii pe alţii, realizează că au nevoie
unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului.
Educaţia integrată îi va permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să
desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi, indispensabile pentru o viaţă cât mai
apropiată de cea a valizilor, pentru o adecvată inserţie socială.
Cu certitudine, elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de ajutor în vederea adaptării,
integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi elevi – cu succese şi insuccese, cu realizări şi ratări dar
şi cu rezultate încurajatoare.
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EDUCAȚIA ELEVILOR CU CERINȚE SPECIAL ÎN CONTEXTUAL ACTUAL DE
ÎNVĂȚARE
Prof. înv. primar Rusu Simona Liliana
Școala Gimnazială Miron Costin Suceava, jud. Suceava
Educaţia specială are în vedere un anumit tip de educaţie adaptată și destinată copiilor
care nu reuşesc să atingă în cadrul învățământului obişnuit nivele educative si sociale
corespunzătoare vârstei.
Cerinţe/nevoi educative speciale - CES - este o sintagmă, care se referă la cerinţele în
plan educativ ale unor categorii de persoane, cerinţe consecutive unor disfuncţii sau deficiente
de natură intelectuală, senzorială, psihomotrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiţii
psihoafective, socioeconomice sau de altă natură. Aceste cerinţe plasează persoana/elevul întro stare de dificultate în raport cu ceilatii din jur, stare care nu-i permite o existentă sau o
valorificare în condiţii normale a potenţialului intelectual și aptitudinal de care acesta dispune
și induce un sentiment de inferioritate ce accentuează condiţia sa de persoană cu cerinţe
speciale.
În consecinţă, activităţile educative şcolare si/sau extraşcolare reclamă noi modalităţi
de proiectare și desfăşurare a lor în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor, astfel
încât să poată veni în întâmpinarea cerinţelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu
actul educaţional (acest proces presupune, pe lângă continuitate, sistematizare, coerență,
rigoare și accesibilizare a conţinuturilor, un anumit grad de înţelegere, conştientizare,
participare, interiorizare și evoluţie în planul cunoaşterii din partea elevilor).
Educaţia integrată presupune ca relaţiile dintre indivizi să se bazaze pe o recunoaştere
a integrităţii lor, a valorilor și drepturilor comune pe care le posedă. Este tot o forma de
educație specială care se desfășoară în alte condiţii decât cele existente în şcolile speciale.
Educația integrată încearacă să înlăture percepţia asupra şcolilor speciale ca unităţi şcolare
segregaţioniste.
Educaţia integrată are drept obiective, următoarele:
- a educa acei copii cu cerinţe speciale în școli obişnuite alături de ceilalţi copii normali
- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară,
asistență medicală și socială) în şcoala respectivă
- a acorda sprijin personalului didactic a1 managerilor școlii în procesul de proiectare și
aplicare a programelor de integrare
- a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul și resursele școlii
obişnuite (săli de clasa, cabinete, laboratoare, bibliotecă, terenuri de sport etc.)
- a încuraja relațiile de prietenie și comunicarea între toţi copii din clasă/scoală
- a educa și ajuta toţi copiii pentru înţelegerea si acceptarea diferențelor dintre ei
- a ține cont de problemele și opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa școlii
- a asigura programe de sprijin individalizate pentru copiii cu cerinţe speciale
- a accepta schimbări radicale în organizarea și dezvoltarea activităţilor instructiv-educative
din şcoală
Dizabilitatea este termen de bază utilizat în legislaţia și practica româneasca obişnuită,
alături de cel de handicap. În literatura de specialitate, termenul dezabilitate a început să fie
utilizat și promovat ca substitut de regulă, pentru termenul handicap, ce tinde să fie înlocuit în
terminologia internaţională.
Dizabilitatea face parte din experiența umană, fiind o dimensiune a umanităţii. Ideea
integrării copiilor cu dizabilităţi în şcoala publică a apărut ca o reacţie necesară și firească a
societăţii la obligaţia acesteia de a asigura normalizarea și reformarea condiţiilor de educaţie
pentru persoanele cu cerinţe educative speciale.
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Integrarea înseamnă că relaţiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoaştere a
integrităţii lor, a valorilor și drepturilor comune pe care le posedă. Când lipseşte recunoaşterea
acestor valori, se instaurează alienarea și segregarea între grupurile sociale.Altfel spus,
integrarea se referă la relaţia stabilită între individ și societate si se poate analiza având în
vedere mai multe niveluri, de la simplu la complex.
Integrarea presupune egalitatea de participare socială si egalitatea de şanse în
realizarea accesului la educaţie. Printre valorile actuale și de perspectiva ale integrării
societăţii democratice din lume le considera dominante pe următoarele:
- acceptarea tuturor diferenţelor
- respectul diversităţii
- solidaritatea umană și mai ales cu persoane diferite
- lupta împotriva excluderii și marginalizării
- lupta împotriva inegalităţii sociale
Nivelurile integrării se afla în relaţie de interacţiune, se influenţează si se îmbogăţesc
reciproc creând astfel ansamblul de condiţii necesar pentru schimbarea societăţii si
transformarea într-o societate capabilă să asigure integrarea persoanelor cu handicap mintal în
interiorul ei. Accesul la integrare este valabil pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele cu
un handicap, indiferent de handicapul și gravitatea acestuia. În acest sens nu ar trebui să existe
nici o restricţie. Persoanele cu un anumit handicap si mai ales cu un handicap mintal sunt
oameni cât se poate de obişnuiţi, oameni cu vise, speranţe, aspiraţii, dar cu mai multe dureri și
mai multe obstacole cu care se confruntă.
Integrarea este un proces complex care presupune:
- a educa acei copii cu cerinţe speciale în scoli obişnuite alături de ceilalţi copii normali
- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară,
asistență medicală și socială) în şcoala respectivă
- a acorda sprijin personalului didactic a1 managerilor școlii în procesul de proiectare și
aplicare a programelor de integrare
- a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul și resursele școlii
obişnuite (săli de clasă, cabinete, laboratoare, bibliotecă, terenuri de sport etc.)
- a încuraja relașiile de prietenie și comunicarea între toţi copii din clasă/scoală
- a educa și ajuta toţi copiii pentru înţelegerea și acceptarea diferențelor dintre ei
- a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu CES
- a accepta schimbări radicale în organizarea și dezvoltarea activităţilor instructiv-educative
din şcoală.
Conform principiilor promovate în materie de educaţie de către organismele
Internaţionale, se menţionează că persoanele/elevii cu diferite tipuri de deficiențe au aceleaşi
drepturi fundamentale ca și ceilalţi cetăţeni de aceeaşi vârstă, fără discriminare pe motive de
sex, limba vorbită, religie, stare financiară sau orice altă caracteristică a persoanei în cauză
sau a familiei sale.
Modelul cooperării școlii obişnuite cu şcoală specială - în acest caz, școala obişnuită
coordonează procesul integrării și stabileşte un parteneriat activ între cadrele didactice din
cele două școli care vor experimenta și susţine un nou mod de desfăşurare a activităţilor
didactice, pregătind împreună conţinutul activităţilor şcolare, adaptând materialele și
mijloacele de învăţare folosite în timpul orelor și oferind un cadru confortabil tuturor elevilor
din clasă.
Acest model are avantajul că permite valorificarea resurselor și experiențelor deja
existente în cele două tipuri de școli, fără a necesita cheltuieli suplimentare.
Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale in şcoala obişnuită - acest model
presupune integrarea copiilor deficienţi în scoli de masă unde să intre în relaţie cu elevii
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normali, facilitându-se, cu sprijinul cadrelor didactice și specialiştilor din şcoală, o mai bună
intercunoaștere și relaţionare între cele două categorii de copii.
Modelul este criticat de unii specialişti care nu consideră o integrare reală constituirea
unei clase speciale într-o şcoală obişnuită, practica demonstrând dificultatea aplicării unui
program de integrare după acest model. Discrepanța dintre clasele obişnuite și clasa specialăse
accentuează, timpul efectiv în care elevii normali și cei cu cerinţe speciale relaţionează direct
este destul de redus (în cele mai multe cazuri acest timp se reduce la durata pauzelor dintre
activităţile şcolare), iar in condiţiile unui colectiv şcolar de acest tip se constituie cu uşurinţă
grupuri de elevi între care apar conflicte sau atitudini ce pot accentua discriminarea față de
elevii deficienţi din clasa specială.
Modelul bazat pe amenajarea în şcoala obişnuită a unui spațiu sau a unei săli
de instruire și resurse pentru copiii deficienţi, integraţi individual în clase obişnuite din
şcoala respectiva - în acest caz, profesorul care se ocupă cu elevii deficienţi este și profesorul
de sprijin care desfăşoară activităţi cu aceşti copii, atât în spaţiul special amenajat din şcoală,
cât și la orele de clasă, atunci când condiţiile solicită/permit acest lucru, colaborând direct cu
educatorii din clasele unde sunt integraţi copiii.
Modelul itinerant- acest model favorizează integrarea într-o şcoală de masă a unui
număr mic de copii cu cerinţe speciale, domiciliaţi la mică distanta de şcoală (se evita astfel
dezavantajul deplasărilor pe distanțe mari ale copilului) și sprijiniţi de un profesor itinerant
(specializat în munca la domiciliul copiilor cu un anumit tip de deficiență). Ei pot astfel
participa la activităţile școlii respective.
Modelul comun - este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că în
acest caz profesorul itinerant este responsabil de toţi copiii cu deficiențe dintr-un anumit areal
și oferă servicii de sprijinire a copilului și familiei, ajută părinţii la alcătuirea programelor de
învăţare, urmăreşte evoluţia şcolară a copilului, colaborează cu profesorii școlii obişnuite în
care este integrat copilul și intervine atunci când apar probleme de învăţare sau de adaptare a
copiilor la anumite cerinţe şcolare.
Integrarea se bazează pe convingerea că adulţii lucrează în comunităţi incluzive,
alcătuite din persoane de diferite rase, religii, aspiraţii, cu sau fără dizabilităţi. Tot aşa,
indiferent de vârstă, copiii au nevoie să crească şi să înveţe în medii asemănătoare celor în
care vor lucra ca adulţi, iar şcoala este principala instituţie care trebuie să răspundă acestei
nevoi.
Procesul de integrare a copiilor în dificultate presupune din partea profesioniştilor
antrenaţi nu doar interes, cunoştinţe și competențe – ci si o capacitate reală de a lucra în
echipă. O echipă constituită atât în cadrul școlii, dar și o echipa la nivel interinstituţional, care
să-i includă pe toţi profesioniştii care răspund de copil: educator sau asistent maternal, asistent
social, profesor diriginte, director de şcoală și alţii.
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ELEVII CU CES ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE: PROVOCARE SAU
MISIUNE IMPOSIBILĂ?
Rusu Emanuela
Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu”, Rucăr, jud. Argeș
Curriculum-ul, într-o definiţie simplificată, cuprinde toate acele discipline care se
studiază într-o anumită perioadă de timp de către elevii şcolii româneşti. El este creat şi gândit
pentru elevii cu capacităţi intelectuale situate de la un nivel mediu spre ridicat, excluzând acei
elevi cu dificultăţi de învăţare. Curriculum-ul trebuie adaptat pentru toţi elevii/studenţii care
urmează o şcoală în România.
Dar elevii cu CES au nevoie de un curriculum diferenţiat, de terapie lingvistică, de
tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare–învăţare–evaluare
specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru
tulburări motorii. De asemenea, ar trebui să beneficieze de consiliere şcolară şi vocaţională
personală. Stilul de predare al fiecărui profesor trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de
învăţare al elevului pentru ca un volum mai mare de informaţii să fie acumulat într-o perioadă
scurtă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă
este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce și cum
este necesar să fie învăţat.
Unii elevi, de exemplu, pot avea nevoie de o terapie pentru a ameliora tulburările de
vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe
plan social. Deci, toate cadrele didactice ar trebui instruite în acest domeniu (măcar să existe
un curs în cadrul modulului psihopedagogic, pe care să îl facă obligatoriu toți cei care se
pregătesc pentru o carieră didactică, curs în care să fie învăţaţi cum să se comporte cu un
astfel de elev; profesorii debutanţi nu au nici cea mai vagă idee cum să se descurce cu aceşti
elevi, pentru că nu au nici experienţă, nici informaţia necesară). De asemenea, copiii au
nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind util să primească în
activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate.
Învățământul online s-a dovedit a fi o adevărată provocare pentru cei care lucrează cu
elevii cu CES, dar și pentru părinți și elevi, în egală măsură. Dar ce este de făcut în această
situație? Fiecare a trebuit să se descurce cum a putut. Greu? Ușor? Răspunsurile diferă în
funcție de tipul de dizabilități al elevului cu care s-a lucrat.
Elevii cu tulburări vizuale, tulburări de auz necesită programe şi modalităţi de predare
adaptate cerinţelor lor educative, dar oare câte platforme educative au creat și condiții
adecvate pentru acești elevi? Aceste platforme s-au adresat elevilor normali, dacă putem să îi
numim așa. Elevii cu dizabilităţi fizice au nevoie de rampe de acces pentru deplasare,
asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. Dar, oare, câte şcoli din România
sunt adaptate în acest sens? În schimb, aici a fost ușor de lucrat pe platforme, învățământul
online fiind un facilitator al acumulării de cunoștințe pentru aceștia. Părinții nu au mai fost
nevoiți să-i/să se chinuiască pentru a-i transporta la/de la școală.
Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât
consultarea psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce,
cu implicarea tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice, elevi). Consilierul şcolar
este şi el de un real ajutor, el oferind consilierea elevului şi a familiei. Consilierea acestui tip
de elev s-a putut realiza online, dar, oare, nu le-a lipsit celor doi factori implicați, terapeut și
elev, contactul direct, fără ecranul unui calculator între ei?
Cadrul didactic poate folosi în procesul de predare-învăţare-evaluare diverse strategii
şi intervenţii utile, cum ar fi: crearea unui climat afectiv - pozitiv; stimularea încrederii în sine
şi a motivaţiei pentru învăţare; încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor,
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formarea unei atitudini pozitive a colegilor; încurajarea independenţei, creşterea autonomiei
personale; încurajarea eforturilor; sprijin, apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare.
Abordarea incluzivă susţine că școlile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să
depăşească barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au
abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta, şcoala
trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze
îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. Putem
stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii
comunităţii locale.
Răspunsul la întrebarea din titlu este dificil de dat, pentru că eu sunt o singură
persoană și nu pot răspunde în numele celorlalți profesori care au lucrat online. Sunt sigură
doar că fiecare dintre noi a făcut tot posibilul pentru elevii lui, pentru ca aceștia să-și păstreze
ritmul de învățare, să nu rămână în urma celorlați, să progreseze.
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. Samoilă Mirela Andreea
Colegiul Economic, Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea
Cerinţele educative speciale desemnează acele nevoi speciale faţă de educaţie care
sunt suplimentare, dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei. Fără abordarea
adecvată a acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi de egalizarea şanselor de acces,
participarea şi integrarea şcolară şi socială.
Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţămantului general a
elevilor cu CES pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate
a acestor categorii de copii. Fiecare elev este unic şi are valoarea sa, indiferent de problemele
pe care le prezintă în procesul de învăţare şcolară. Fiecare copil prezintă particularităţi
individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o abordare
personalizată.
Copiii integraţi au nevoie de sprijinul nostru, al cadrelor didactice şi de sprijinul
colegilor de clasă. Ei nu trebuie marginalizaţi în niciun fel, nu trebuie „uitaţi” în clasă pornind
de la ideea că nu vor putea ajunge niciodată ca şi ceilalţi elevi.
Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea
integrării acestora în mediul şcolar. Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului
într-o persoană capabilă să-şi creeze propriile procese şi strategii de raţionament utile pentru
rezolvarea problemelor reale şi apropiate.
În orice clasă putem găsi copii cu CES. Integrarea copiilor cu CES permite, sub
îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către ceilalţi elevi
a problematicii şi potenţialului de relaţionare şi participarea lor la serviciile oferite.
Fiecare copil are nevoie de un sprijin, de o îndrumare, un îndemn. Fiecare copil cu
CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare care să dezvolte
maximal potenţialulfizic şi psihic pe care îl are.
În contextul pandemiei, elevii cu cerințe educaționale speciale au întâmpinat dificultăți
în ceea ce privește desfășurarea activităților online din cauza nevoilor lor specifice care îi
împiedică să aibă acces la diversele instrumente folosite în prezent.
În acest sens, voi prezenta câteva dificultăți pe care elevii cu cerințe educaționale
speciale le-ar fi putut întâmpina în timpul pandemiei:
• copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească
predarea pe canale video.
• copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise
prin platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil.
• elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine
greutăți când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție
preînregistrată, care nu le captează suficient atenția.
• pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele
virtuale, pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare.
• copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să
parcurgă singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au
mijloacele să-i sprijine în învățare.
• copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice
situația actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de
ce trebuie să-și schimbe programul și obișnuințele, în contextul măsurilor
pentru combaterea pandemiei.
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În procesul de predare-învățare, profesorul poate utiliza anumite strategii și intervenții utile:
• crearea unui climat afectiv-pozitiv,confortabil.
• stimularea încrederii în sine și a motivației pentru învățare.
• încurajarea sprijinului și cooperării din partea colegilor.
• încurajarea eforturilor.
• consultarea permanentă cu părinții elevului.
• centrarea învățării pe activități practice.
• acordarea de sprijin emoțional.
• evaluarea elevilor prin intermediul proiectelor.
Toţi elevii au nevoie să experimenteze succesul pentru a putea învăţa în mod activ.
Metodele de predare trebuie să se adreseze direct dificultăţilor elevilor, dar şi să le permită
acestora să facă progrese, pe care să le poată observa şi de care să fie mândri. O sarcină
îndeplinită cu succes încurajează şi motivează elevul să continue şi să încerce să rezolve o
alta. Învăţătorul/Profesorul va fi permanent preocupat de cunoașterea copiilor, a
particularităților lor și a diferențelor dintre ei, de individualizarea învățării, de folosirea
strategiilor flexibile și deschise.
Principala cerință față de învățare este individualizarea metodelor folosite pentru
copiii cu dificultăți de învățare. În esenţa lor, strategiile educaţiei integrate sunt: strategii de
microgrup, activ-participative, cooperative, colaborative, parteneriale, implicante,
organizative, socializante.
Elevii cu CES au nevoie de profesori care înţeleg modul lor de învăţare, se pot adapta
ritmului acestora şi îi pot orienta să-şi depăşească dificultăţile fără a-i desconsidera.
Dezvoltarea acestor elevi nu poate să aibă loc decât într-un context de resurse ce se impun a fi
abordate nediscriminativ, iar climatul în care acești elevi se dezvoltă trebuie să fie dominat de
motivare, încredere în sine, cooperare și acceptare.
BIBLIOGRAFIE
Musu, Ionel. (2000), Ghid de predare învățare pentru copiiicu cerințe educative speciale,
Bucureşti, Editura Marlink.
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PROVOCĂRILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. înv. preșcolar Sandu Vasilica Larisa
G.P.P. Ostroveni 3, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
Educaţia se referă la integrarea în structurile învăţământului a tuturor elevilor și
într-un mod special a copiilor cu CES pentru a le oferi un climat favorabil dezvoltării
armonioase şi cât mai echilibrate a acestor categorii de copii.
Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi
psihice a acestora astfel încât să-i apropie cât mai mult de copiii normali, având în
vedereaceastă perioadăîn care toţi copiii au lucrat online, o perioadă foarte dificilă pentru
toata lumea, în principal pentru elevii cu nevoi speciale. În cazul elevilor cu CES învățatul
online este foarte greu de realizat deoarece profesorul nu mai este langa el, îi lipseşte suportul
fizic.
Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de
recuperare care să dezvolte potenţialul fizic şi psihic pe care acesta îl are; deși există toate
aceste programe, sunt mult mai greu de adaptat în învăţămâtul online, deoarece parintii nu au
pregătirea necesară pentru a lucra cu ei. De aceea profesorul trebuie să se adapteze şi să
creeze sarcini bine gândite, pe care trebuie să le explice si părinţilor, ei având au un rol foarte
important în învăţământul online, dar şi în viaţa copiilor.
Materialele necesare învăţământului online, pentru copiii cu CES, trebuie atent alese,
secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru îi ajută să se ocupe pe rând de câte o singură
secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea doar la
vederea cantității de material pe care îl au de învățat sau de lucrat. Împărțirea acestuia îi
motivează să lucreze pe fiecare segment în parte și ajută la identificarea canalului senzorial
preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea materialului educativ. Aceasta este o sarcină
complicată care le revine de multe ori părinților în această situație și trebuie menționat că au
și de ce să se bucure când vor constata cum copilul lor devine mai receptiv și înțelege mai
repede și mai ușor informațiile recepționate pe canalul senzorial preferat, aceasta este partea
frumoasa a învăţământului online.
Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse de inspiraţie, ajută enorm în
aceasta situaţie, uneori elevii colaborează mai bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor
ca și în cazul elevilor cu CES. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști
să adapteze mai ușor nivelul explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
Internetul, softurile educaționale, instruirea asistată de calculator, manualele
electronice sunt doar câteva dovezi în favoarea expansiunii TIC în educație. În ultimii ani, în
TIC sunt aplicate tot mai frecvent și procesul de recuperare/educație a copiilor cu CES. Grație
caracteristicilor sale unice, calculatorul devine un instrument foarte eficace în procesul de
individualizare și ameliorare a situației copilului cu CES. TIC oferă o multitudine de metode
și tehnici speciale și inovatoare pentru instruirea copiilor cu CES, ceea ce a ajutat foarte mult
în această perioadă a învăţatului online.
Există şi alte aspecte pozitive ale învăţământului online, precum: realizarea
obiectivelor de bază în procesul de utilizare a calculatorului în predare-învățare; dezvoltarea
motivației copiilor pentru activitățile de învățare; dezvoltarea deprinderilor de lucru cu
calculatorul, ceea ce, ulterior, poate facilita inserția socioprofesională, etc.
Scopul principal în acest proces este respectarea condițiilor relevante de depășire a
barierelor de implementare a învățământului online în educația cerințelor speciale.
Pentru unii elevi cu CES, o soluție tehnologică poate fi singura cale de satisfacere a
necesităților lor educaționale și, mai mult, de comunicare cu mediul extern.
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SOFT-URI PENTRU COPIII CU CES ȘI UTILIZAREA LOR ÎN ȘCOALA ONLINE
Prof. înv. preșcolar Scînteie Ana Maria
Gherghiniș Diana Bianca
Grădinița cu P.P. nr. 3 Vaslui
Învăţământul românesc a trebuit să facă faţă, în acest an, unei mari provocări,
determinate de pandemia de COVID-19, şcoala fiind nevoită să se adapteze noii realităţi.
Cadrele didactice au fost puse în situaţia de a experimenta o altă formulă de predare şi
evaluare, iar elevii au trecut din bănci în online.
Pentru copiii cu CES a fost o adevărată provocare această școală online.Vă prezint
câteva soft-uri educaționale utilizate de profesori in școala online
Pentru deficienţa vizuală
ZoomLinux: 35 de programe didactice organizate într-o bază de date, destinate utilizării de
către persoanele cu deficienţe de vedere- practic o lista cu link-uri catre site-urile respective;
Wordstar:Program de sinteză vocală pentru nevăzători. Aplicatia este disponibila contra-cost.
Windows Magnifier (lupa) -aplicatie a Windows –ului, existenta in computer, care face
ecranul calculatorului mai uşor de citit pentru persoanele cu deficienţe devedere, prin crearea
unei ferestre separate care afişează o porţiune mărită a ecranului.
Balabolka- cititor de text gratuit
Pentru deficienţa auditivă
 -Soft educational romanesc TARA- este un program educaţional destinat copiilor
hipoacuzici sau surzi. Se vinde pe CD.
 AplicatiaWindows Movie maker transforma sonorul unui film în text pe ecran;
 Pentru deficienţa psihomotorie
 Viacam/eViacam, este un program gratuit, care permite utilizatorului să mişte cursorul
mouse-ului prin mişcarea capului. Programul funcţionează pe orice calculator echipat
cu ocameră web, fără accesorii suplimentare.
 Simon listens
Recunoaşte vorbirea si permite înlocuirea mouse-ului şi a tastaturii. De exemplu
comanda vocala”1” este pentru folderul documente, “2” pentru filme, s.a.m.d. Se descarca si
se instaleaza gratuit. Nu am gasit varianta in limba romana.
Pentru tulburări delimbaj LOGOPEDIX este un soft romanesc specializat în
logopedie, destinat copiilor cu dislexie, dislalie şi întârzieri de limbaj, atât pentru copiii
preşcolari cât şi pentru învăţământul primar. Este avizat de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
Se cumpara de la producator.

EVALOGOS este un soft destinat evaluarii copiilor cu cerinte educationale speciale.
Meniul principal cuprinde 3 sectiuni importante: evaluare limbaj, evaluare psihomotrica,
evaluare psihologică. Se cumpără de la producator.
Pentru exersarea pronunţiei pot fi folosite exerciţiile de pe site –ulwww.dictie.ro
Pentru alte deficienţe SENSwitcher este pentru persoanele cu dificultăţi de învăţare
multiple şi profunde. Disponibil in engleza, online, gratuit la urmatoarea adresa:
https://www.ianbean.co.uk/ss_senswitcher/
Filmuleţe terapeutice pentru copii cu tulburări emoţionale (despre anxietate, depresie,
etc) sunt prezentate de Universitatea Babeş-Bolyai aici: https://retman.ro/?page_id=14
Pentru a lucra online cu copii cu autism, poate fi cumpărată aplicaţia in limba romana
ABA KIT de pe acest site https://www.helpautism.ro .
 Jucarii pentru copii cu CES:
https://www.magulcuaripi.ro/material-educativ-pentru-nevoi-speciale/
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Activităţi online ce pot fi folosite inclusiv în lucrul cu copii cu CES Matematica
distractivă” pentru elevi din ciclu primar. Contine link catre “Limba romana distractiva”
https://www.matematicadistractiva.net/.
Pentru ciclul primar- filmulețe de predare și jocuri educative pentru limba română,
matematică, științele naturii si muzica. Conectare cu adresa de email/ contul de pe didactic.ro
https://www.scoalaintuitext.ro/pagina-invatatorilor
Sebran's ABC conţine imagini în culori, o muzică plăcută şi jocuri captivante, cu ajutorul
cărora copiii pot învăţa să scrie şi să citească. Programul este disponibil în diferite limbi,
inclusiv română. Gratuit. Se descarcă de aici: https://albinute.ro/recomandari/soft-educational/
Povești audio, grupate pe autori, găsiți aici: https://www.cutiutafermecata.ro/povesti-audio/.
Activităţi interactive, chiar si pentru elevi de liceu sau psihologi (în “cautare” se scrie“dezvoltare personala”) pe site-ul www.wordwall.net
Site-ul LEARNINGAPPS.ORG- poate fi urmărit și în limba română , după selectarea
limbii noastre și are exerciții pentru peste 30 de materii școlare (inclusiv psihologie).
Jocuri educationale, cu specificul unei materii pe nivele de clasă, aici (conectare cu
cont și parolă): https://www.didactic.ro/jocuri
Jocuri, filmulețe amuzante cu animale și planșe de colorat :
https://www.roli.ro/
https://www.ajocuri.ro/
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S.
Prof. înv. preșcolar Scridonesi Felicia
Grădinița nr. 1 Maieru, jud. Bistrița-Năsăud
Adesea, când explorăm universul fiinţei umane, ne confruntăm cu o mare diversitate.
Copiii care ne trec pragul claselor ne pun în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele
ridicate. De cele mai multe ori găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Însă, uneori suntem
puşi în dificultate de complexitatea problemelor. Una dintre aceste probleme o reprezintă
copiii cu cerinţe educative speciale. Aceşti copii nu sunt speciali în sine. Ei au nevoie doar de
o abordare personalizată în ceea ce priveşte demersurile pe care le întreprindem în educaţia
lor.
Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să
depăşească barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au
abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala
trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze
îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. Putem
stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii
comunităţii.
Un factor important în asistența copiilor cu CES îl constituie identificarea celor mai
adecvate strategii educaționale. În acest context, este absolut necesar ca specialiștii în
domeniu să cunoască clasificarea tehnologiilor didactice, modalitățile de adecvare a acestora
la necesitățile copiilor, să monitorizeze și să estimeze impactul utilizării unei anumite
metode/procedeu în lucrul cu copilul și, respectiv, să decidă care sînt cele mai relevante, mai
eficiente, pentru a le promova în activitățile de incluziune educațională.
Metodele utilizate în procesul educațional în general, și, în particular, cele selectate
pentru asistența individualizată a copiilor cu CES, trebuie să aibă un caracter funcțional, să se
bazeze pe buna cunoaștere a particularităților de dezvoltare a copilului, să fie orientate spre
asigurarea progresului în dezvoltarea acestuia.
În era tehnologiilor informaționale, tot mai mult se utilizează metodele educaționale
moderne, prin accesarea variatelor procedee de utilizare a Tehnologiilor informaționale de
comunicare (TIC). Softurile educaționale, utilizate cu măiestrie de tot mai multe cadre
didactice, devin tot mai atractive în actul învățării și al evaluării progresului copiilor. Este
important a utiliza tehnologiile educaționale într-o manieră flexibilă, prin adecvarea/adaptarea
acestora la necesitățile copilului. Modalitățile de adaptare a tehnologiilor și materialelor
didactice, vor asigura succesul în asistența copiilor cu CES.
La etapa actuală de dezvoltare a societății, tehnologiile informaționale sunt aplicate,
practic, în toate domeniile activității umane și învățământul nu face excepție de la această
constatare. Internetul, softurile educaționale, instruirea asistată de calculator, manualele
electronice sînt doar cîteva dovezi în favoarea expansiunii TIC în educație.
În ultimii ani, TIC sunt aplicate tot mai frecvent și în procesul de recuperare/ educație
a copiilor cu CES. Grație caracteristicilor sale unice, calculatorul devine un instrument foarte
eficace în procesul de individualizare și ameliorare a situației copilului cu CES. TIC oferă o
multitudine de metode și tehnici speciale și inovatoare pentru instruirea copiilor cu CES, care,
de regulă, au interes scăzut pentru învățare, se adaptează cu greu mediului școlar general, nu
se pot concentra pentru o perioadă îndelungată de timp și nu reușesc să execute sarcinile date
de către învățători/profesori. În condițiile în care calculatorul suscită interesul copiilor și
dorința de a-l folosi, acesta trebuie valorificat în calitate de resursă importantă în procesul de
educație a copiilor cu competențe cognitive reduse.
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Obiectivele de bază în procesul de utilizare a calculatorului în predare-învățare țin de
soluționarea a două probleme importante:
• Dezvoltarea motivației copiilor pentru activitățile de învățare.
• Dezvoltarea deprinderilor de lucru cu calculatorul, ceea ce, ulterior, poate facilita
inserția socioprofesională.
Scopul principal în acest proces rămîne a fi asigurarea incluziunii școlare a copiilor cu
CES, pentru care este necesară respectarea condițiilor relevante de depășire a barierelor de
implementare a TIC în educația cerințelor speciale.
La modul concret, aceste condiții pot fi întrunite prin:
• Crearea infrastructurii adecvate pentru CES;
• Integrarea TIC în curriculum și în procesul propriu-zis de predare;
Cele mai cunoscute forme de lucru cu calculatorul în procesul educațional al copiilor
cu CES sunt:
• Jocurile didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază de cititscris și calcul;
• Utilizarea resurselor INTERNET;
• Operațiile în diverse programe de calculator: Microsoft Word, Paint, Power Point,
Microsoft Excel;
• Jocuri distractive pentru dezvoltarea unor abilități concrete.
Literatura de specialitate face referință la o multitudine de tehnologii,
denumite generic – tehnologii asistive (TA) (de suport, de sprijin, de asistență), definite de
UNESCO drept „orice produs sau tehnologie bazată pe servicii, care permit persoanelor cu
dizabilități sau celor în etate să valorifice întregul lor potențial în viața de zi cu zi, în educație,
muncă sau în timpul liber”.
În același context se folosesc și noțiunile dispozitive de tehnologii asistive (assistive
technology device), servicii de tehnologii asistive (assistive technology service). În funcție de
dizabilitate și problemele cu care se confruntă elevii cu CES în procesul de învățare, pot fi
identificate diverse TA. Programele de calculator, adaptate diferitor categorii de CES, devin
TA, sunt ușor de utilizat și creează satisfacții în procesul de învățare.
Tehnologiile informaționale și comunicaționale (TIC) au un rol important în
elaborarea/adaptarea materialelor didactice și a procesului de predare/ învățare în general. Cel
mai simplu computer, poate fi folosit în calitate de dispozitiv, echipament pentru citit-scris,
audiere, vizualizare, desen, grafică, modelare etc. Folosirea TIC creează oportunități și pentru
aplicarea softurilor educaționale atît pentru formarea/achiziționarea competențelor școlare de
bază, cît și pentru realizarea diferitelor terapii specifice activităților recreative. Pornind de
aici, trebuie să înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii umane, că şcoala nu se
poate eschiva de la rolul de promotor al progresului uman şi că doar ea poate facilita
schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a mentalităţii şi atitudinii faţă de cerinţele educative ale
tuturor copiilor.
Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în
dificultate şi nevoilor de educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu
sprijinul tuturor.
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MENȚINEREA INTERESULUI ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE RESURSE ONLINE
Prof. înv. primar Siminiceanu Irina-Mihaela
Liceul Pedagogic ,,Nicolae Iorga” Botoșani
CES - este o sintagmă, care se referă la cerințele în plan educativ ale unor categorii de
persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficiențe de natură intelectuală, senzorială,
psihomotrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiții psihoafective, socio-economice sau de
altă natură.
Aceste cerințe plasează persoana/elevul într-o stare de dificultate în raport cu ceilați
din jur, stare care nu-i permite o existență sau o valorificare în condiții normale a potențialului
intelectual și aptitudinal de care acesta dispune și induce un sentiment de inferioritate ce
accentuează condiția sa de persoană cu cerințe speciale.
Registrul CES, în accepţiunea UNESCO (1995)cuprinde:
⚫ deficienţe fizice și motorii;
⚫ tulburări de învăţare (dislexie, disgrafie şi discalculie);
⚫ tulburări senzoriale (văz, auz, etc.);
⚫ întârziere în dezvoltare si deficienţă mintală;
⚫ tulburări afective şi de de conduită ( ADHD, tulburări de opoziţionism/ negativism,
tulburări din spectrul autist);
⚫ tulburări de limbaj.
În consecință, activitățile educative școlare și/sau extrașcolare reclamă noi modalități
de proiectare și desfășurare a lor în relație directă cu posibilitățile reale ale elevilor, astfel
încât să poată veni în întâmpinarea cerințelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu
actul educațional. Acest proces presupune, pe lângă continuitate, sistematizare, coerență,
rigoare și accesibilizare a conținuturilor, un anumit grad de înțelegere, conștientizare,
participare, interiorizare și evoluție în planul cunoașterii din partea elevilor.
Altfel spus, cerințele educative speciale solicită abordarea actului educațional de pe
poziția capacității elevului deficient sau aflat în dificultate de a înțelege și valorifica
conținutul învățării, și nu de pe poziția profesorului sau educatorului care desfășoară
activitatea instructiv-educativăîn condițiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi.
Din păcate, copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre cei
peste 91% dintre elevii lumii care au fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia,
întreruperea obiceiurilor educaționale și obligația de a trece la medii de învățare la
distanță(online) presupun provocări suplimentare, într-o situație deja dificilă. De aceea, pentru
a face față acestor provocări și pentru a putea merge mai departe vă propun în continuare o
serie de resurse online pentru activitățile școlar-educative dedicate copiilor cu CES.
❖ Pentru deficienţa vizuală:
- ZoomLinux: 35 de programe didactice organizate într-o bază de date,destinate utilizării
de către persoanele cu deficienţe de vedere, practic o listă cu link-uri către site-urile
respective;
- Windows Magnifier (lupa) -aplicatie a Windows –ului, existentă în computer, care face
ecranul calculatorului mai uşor de citit pentru persoanele cu deficienţe de vedere, prin crearea
unei ferestre separate care afişează o porţiune mărită a ecranului;
- Balabolka- cititor de text gratuit.
❖ Pentru deficienţa auditivă:
- Windows Moviemaker transforma sonorul unui film in text pe ecran;
❖ Pentru deficienţa psihomotorie:
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- Viacam/eViacam, este un program gratuit, care permite utilizatorului să mişte cursorul
mouse-ului prin mişcarea capului. Programul funcţionează pe orice calculator echipat cu o
cameră web, fără accesorii suplimentare.
❖ Pentru tulburări de limbaj:
- LOGOPEDIX este un soft românesc specializat în logopedie, destinat copiilor cu
dislexie, dislalie şi întârzieri de limbaj, atât pentru copiii preşcolari, cât şi pentru învăţământul
primar;
- Pentru exersarea pronunţiei pot fi folosite exerciţiile de pe
site –ul www.dictie.ro.
❖ Pentru alte deficiențe:
- Filmuleţeterapeutice pentru copiii cu tulburări emoţionale (despre anxietate, depresie, etc)
sunt prezentate de Universitatea Babeş-Bolyai (https://retman.ro/?page_id=14)
❖ Jucarii pentru copii cu CES
- https://www.magulcuaripi.ro/material-educativ-pentru-nevoi-speciale/
❖ Activităţi online ce pot fi folosite în lucrul cu copii cu CES:
- jocuri educaționale, cu specificul unei materii pe nivele de clasă, conectare cu cont si parolă
(https://www.didactic.ro/jocuri);
- Sebran's ABC conţine imagini în culori, o muzică plăcută şi jocuri captivante,cu ajutorul
cărora copiii pot învăţa să scrie şi să citească. Programul este disponibil în diferite limbi,
inclusiv română,gratuit (https://albinute.ro/recomandari/soft-educational/);
- povesti audio, grupate pe autori
(https://www.cutiutafermecata.ro/povesti-audio/);
- filmulețe de predare și jocuri educative pentru limba română, matematică, științele naturii și
muzică, pentru învățământul primar (https://www.scoalaintuitext.ro/pagina-învățătorilor).
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STRATEGII DIDACTICE DE PREDARE PENTRU ELEVII CU CES
prof. Simion-Bicuț Maria Mihaela
Colegiul Economic, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea
Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului general a
elevilor cu CES pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate
a acestor categorii de copii.
Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi
psihice a acestora care să-i apropie cât mai mult de copii normali; a implementării unor
programe cu caracter colectiv-recuperator, stimularea potenţialului restant ce permite
dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să le suplinească sau să le înlocuiască pe cele
deficitare, crearea climatului afectiv în vederea formării motivaţiei pentru activitate în general
şi pentru învăţare în special, asigurarea unui progres continuu în diversificarea comunicării;
formarea unor abilităţi diferite de socializare şi relaţionare cu cei din jur; formarea de
deprinderi cu caracter profesional şi de exercitare a unor activităţi cotidiene; dezvoltarea
comportamentelor adaptative şi a însuşirilor pozitive ale personalităţilor care să faciliteze
normalizarea deplină.
În proiectarea și desfășurarea lecţiilor, cadrele didactice pot valorifica cele mai
operante modalităţi de lucru, mixând strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne,
utilizând diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor asigura
autonomia personală și integrarea socio-profesională.
Materialele didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale sunt: materiale informativ–demonstrative: atlase zoologice, planşe,
CD-uri, etc; materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: microscop, lamele,
preparate fixe şi proaspete, acvariul din laborator, etc.; materiale de evaluare a rezultatelor
învăţării: tipuri de teste, portofoliul, etc.
Este o provocare să lucrezi cu copiii cu CES, având ȋn vedere caracteristicile și
manifestările tulburărilor cu care se confruntă, dar nu este imposibil deoarece și ei au potențial
pentru dezvoltare, doar că este necesar să se descopere cele mai potrivite moduri prin care să
fie activat. Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială se
subordonează principiilor didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și
adaptare la particularităţile aptitudinale ale elevilor.
Profesorii ar trebui să fie conștienți de faptul că strategiile de predare către copiii cu
autism ar trebui să includă indicii și suporturi vizuale și ar putea utiliza sistemul de
comunicare prin schimb de imagini (PECS - Picture Exchange Communication System), care
este eficient pentru a ajuta copiii cu autism să dezvolte abilități de comunicare în limbaj. Unii
autori au descoperit că predarea PECS a accentuat semnificativ vorbirea spontană, vorbirea
imitativă și unele abilități sociale la băieții cu autism. Astfel, acest sistem de comunicare este
o intervenție bazată pe dovezi. Imaginile PECS sunt folosite pentru a reprezenta categorii cum
ar fi îmbrăcăminte, jucării, activități, sentimente, evenimente speciale, alimente, părți ale
corpului etc. Folosind acest sistem, copilul inițiază un act de comunicare și poate cere și primi
obiecte diferite din mediul înconjurător.
Sistemul PECS este alcătuit din șase faze:
a) Faza 1 este „Predarea inițiativelor” în care copilul este învățat cum să solicite un
obiect. Atunci când copilul dorește să ceară un obiect, partenerul îl va îndruma să ia o imagine
a obiectului pe care îl dorește și să o dea profesorului. Atunci când primește fotografia,
profesorul va face un scurt comentariu verbal (de exemplu, „vrei un creion”) și îi va da
copilului elementul pe care l-a solicitat.
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b) În faza a doua, „Creșterea și generalizarea”, copilul este învățat să folosească
imagini în diferite circumstanțe și cu oameni diferiți. Partenerul de comunicare nu mai stă
lângă elev și astfel acesta trebuie să găsească adultul când cere ceva. Elementele sunt mutate
mai departe de elev și, de asemenea, numărul de articole este crescut. Elevii ar putea fi
obligați să așeze o fotografie în mâna partenerului înainte de a primi articolul.
Faza a treia, „Alegerea unui mesaj”, își propune să îi învețe pe elevi să facă diferența
între imagini și astfel să demonstreze că înțeleg cererea făcută. Profesorul selectează o
imagine care îi place elevului și una care nu-i place. Trebuie să-l întrebe pe elev „ce vrei?” Și
să-l lase să selecteze imaginea. În timp ce-i dă elevului elementul selectat, profesorul observă
reacția copilului și astfel înțelege dacă copilul a selectat imaginea corectă.
În faza a patra, „Crearea unei propoziții” copilul învață să facă propoziții cu imagini
suplimentare. La început, copilului îi este predată imaginea „vreau"” asociată cu imagini
suplimentare.
Faza a cincea, „Răspunsul la întrebări” vizează învățarea unui elev să facă propoziții
după ce i se adresează o întrebare care poate răspunde în formatul „vreau”.
În ultima fază, „Creşterea comunicării”, profesorul încearcă să-l învețe pe copil cum
să comenteze, acțiune în consecința căreia nu duce la obținerea de obiecte, ci a atenției
sociale.
Îndrumarea în perechi la nivel de clasă (Class-Wide Peer Tutoring - CWPT) a fost
utilizată pe scară largă pentru a spori învățarea în mai multe domenii de curriculum pentru
elevii cu dizabilități ușoare. Aceste strategii implică, de exemplu, grupuri de învățare și
învățare prin cooperare.
Am putea considera CWPT mai adecvat pentru copiii cu forme ușoare de autism, în
contrast cu evaluarea comportamentală funcțională și intervențiile PECS descrise mai sus.
Învățarea prin cooperare implică utilizarea unor grupuri mici de elevi care lucrează împreună
pentru a-și maximiza învățarea și, de asemenea, învățarea celuilalt.
Un program CWPT ar trebui să includă roluri alternante între tutore și cursanți,
practici verbale și scrise de competențe, laude și recompense pentru răspunsuri corecte și
pentru echipele câștigătoare. CWPT și alte strategii de îndrumare (de exemplu, îndrumare pe
bază de vârstă încrucișată) s-au dovedit a fi eficiente atunci când sunt utilizate cu copiii cu și
fără dizabilități, în cadrul claselor obișnuite, îmbunătățind performanțele academice ale
elevilor și creând oportunități de practică a competențelor sociale.
Consider că prin oferirea de sprijin copiilor cu autism profesorii pot aduce o
contribuție imensă în viața acestor copii, la integrarea lor în sistemul de învățământ general și
în comunitate. Fiecare copil cu autism este unic și, prin urmare, este nevoie de un program
individualizat de educație pentru fiecare copil. În plus, trebuie să fim conștienți de faptul că
un copil cu autism are nevoie de un mediu cu o structură ridicată pentru a-și atinge potențialul
maxim și să se țină cont de stadiile de dezvoltare (copilăria și adolescența) și de diferențele pe
care le implică în procesul de educație.
Copiii cu autism pot să trăiască sentimente de acceptare și de apartenență și, de
asemenea, să depășească provocările autismului. Copiii cu autism, ca și copiii care se dezvoltă
în mod normal, pot învăța multe abilități dacă li se acordă sprijinul adecvat.
BIBLIOGRAFIE
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INTEGRAREA ÎN GRĂDINIȚĂ A COPIILOR CU CES
Prof. înv. preșcolar Soponaru Ana Petronela
Grădinița P.P. Nr. 9, Piatra Neamț, Școala Gimnazială nr. 3, jud. Neamț
Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental – un învăţământ pentru toţi, împreună
cu toţi - care constituie un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în
experienţe şi bune practici de integrare/incluziune.
În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor şi
mijloacelor optime de intervenţie educativă încă de la vârstele mici asupra unei categorii cât
mai largi de populaţie infantilă.
Se recunoaşte faptul că dintr-un plan de analiză, populaţia şcolară se divide în două
categorii: copii normal dezvoltaţi şi copii cu cerinţe educative speciale , cu nimic vinovaţi de
situaţia lor deosebită, ponderea lor în grupele de preşcolari din mai toate grădiniţele fiind
considerabilă.
Activitatea educativă cu copiii care prezintă tulburări de comporatment solicită din
partea fiecărui dascăl:
- o foarte bună cunoaștere a naturii umane și a strategiilor de cunoaștere a
personalității elevilor;
- o capacitate empatică deosebită ,necesară înțelegerii și acceptării celor din jur așa
cum sunt ei în realitate,cu calităților și defectele lor;
- crearea unei ambianțe propice actului eduacaționa-acceptare și afectiune reciprocă
- furnizarea mijloacelor lingvistice adecvate pentru întelegerea și exprimarea
experiențelor personale de relaționare
- stimularea activităților perceptiv- senzoriale, ludico-recreative, expresive, estetice
- cunoașterea eu-lui (cine sunt, unde trăiesc, cum mă prezint, ce știu să fac)și
dezvoltarea sentimentului apartenenței la grup.
Iată câteva întrebări la care am încercat să găsim răspunsuri:
DE CE SĂ NE PESE ?
Pentru că aceşti copii nu se pot descurca singuri. Ei au nevoie de ajutor, pentru că toţi
au dreptul la educaţie, pentru că toţi sunt capabili să înveţe, pentru că toţi au de câştigat, chiar
şi cei cu dezvoltare normală, care se vor obişnui cu diversitatea, cu faptul că nu e nici o
problemă dacă aceşti copii sunt diferiţi.
CINE DESCOPERĂ CERINŢELE SPECIALE ALE COPIILOR?
În primul rând părinţii, ar trebui, deoarece ei sunt “martorii” primilor ani de viaţă ai
acestora, apoi educatoarea , care are obligaţia şi competenţa de a-i cunoaşte pe fiecare dintre
copiii cu care lucrează.
Copii cu CES sunt în majoritatea grădiniţelor. Ei sunt parte a grupului de copii,
participând, după posibilităţile lor la activităţi şi program. Dacă, pe o perioadă anume,
educatoarea observă că problemele sunt frecvente, ea trebuie să ceară sprijin de la specialişti,
de asemenea să antreneze familia în demersurile de ameliorare a problemelor descoperite.
COPILUL CU ADHD ŞI INTEGRAREA IN MEDIUL DIN GRĂDINIŢĂ
ADHD- deficit de atenţie şi hiperactivitate(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
conform DSM sau THDA- Sindromul hiperkinetic cu deficit de atentie(Hyperkinetic
disorders)conform ICD 10, reprezintă aceeaşi afecţiune neurobiologică, întâlnită în primii ani
de copilărie- până la vîrsta de 7 ani. Această afectiune este una dintre cele mai frecvente
tulburari de comportament si afectează anumite zone ale creierului care îi ajută pe copii să
rezolve probleme, să planifice lucrurile, să înţeleagă acţiunile celorlalţi şi să îşi controleze
impulsurile.
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Principalele simptome ale ADHD sunt hiperactivitatea- copilul nu poate sta locului,
se mişcă şi vorbeşte continuu, impulsivitatea- copilul are un comportament şi un limbaj
necontrolat şi tulburările de concentrare- copiii se plictisesc şi sunt distraşi repede de la
activităţi.
Se poate spune că în general copiii sunt uşor hiperactivi, îşi pot menţine atenţia puţin
timp (în funcţie de vârstă), însă la copiii bolnavi aceste simptome afectează învăţarea,
adaptarea la mediul din grădiniţă şi mai apoi la cel şcolar şi sunt afectate de asemenea relaţiile
cu ceilalţi copii.
Cauza acestei boli nu este pe deplin cunoscută, existând teorii care iau în considerare
preponderent cauze genetice, factori de mediu şi caracteristici fizice ale creierului. Băieţii sunt
mai predispuşi la boală, astfel că şi numărul acestora este de patru ori mai mare decât la fetiţe.
Cel mai important în activitatea cu copiii cu ADHD este ca aceştia să fie stimulaţi, iar
ca posibile stimulente aş enumera: reducerea timpului în care se realizează o temă şi găsirea
unei ocupaţii alternative, copilul să aibă un creion special care să-l atragă în activitatea de
scriere, aprecieri verbale a fiecărei reuşite, bulină roşie sau alte stimulente, chiar alimentare,
acordarea rolului de lider într-un joc. De asemenea i se poate permite copilului să aducă de
acasă o jucărie favorită, dacă jocul cu aceasta îl poate stimula în dezvoltarea atenţiei.
Copilul va participa de asemenea la drumeţii, excursii, i se va “acorda” plăcerea de a
sta în faţa rândului, educatoarea făcând în aşa fel încât acest lucru să fie perceput ca un atu.
Va fi încurajat să aducă de acasă un obiect, animal de casă, care să-i permită prezentarea
acestuia, formularea unei povestiri, ceea ce va înlesni socializarea cu colegii de grupă. În
urma unei fapte exemplare educatoarea poate reduce, diminua o sancţiune.
Deşi foarte importante, stimulentele, nu trebuie pierdute din vedere şi pedepsite.
Atenţia educatoarei se va focaliza pe comportamentul negativ care va fi sancţionat, fiind
totuşi evitate pedepsele severe care nu vor face decât să genereze reacţii şi mai ostile.
Ca o concluzie aş completa prin remarca potrivit căreia ADHD este una dintre cele
mai frecvente probleme de ordin comportamental cu care se confruntă în prezent copiii, fiind
marcată o serie de efecte negative provocate de lipsa atenţiei, impulsivitate şi hiperactivitate.
Simptomele sale sunt în mod evident în disonanţă cu stadiul normal de dezvoltare al copilului
şi intră frecvent în conflict normele şi regulile formale şi informale ale culturii şcolare,
provocând dificultăţi în viaţa cotidiană.
Poate ar trebui să ne îngrijoreze şi câteva date statistice, nu tocmai optimiste, în ceea
ce priveşte modul în care sunt afectate persoanele cu ADHD, astfel:
- aceşti copii sunt mai predispuşi abandonului şcolar (32-40%);
- să aibă numai câţiva prieteni / să aleagă izolarea socială (50-70%)
- să aibă rezultate slabe profesionale (70-80%);
- să aibă diferite tulburări de personalitate (18-25%);
- să încalce reguli sociale etc.
Diagnosticarea timpurie a bolii şi luarea din timp a măsurilor impuse pot reduce
fenomenele expuse anterior, aceasta implicând familia, în primul rând, grădiniţa (şi mai apoi
şcoala), specialiştii în terapie comportamentală, societatea în ansamblul ei.
BIBLIOGRAFIE
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PERSPECTIVE ÎN INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE
MASĂ
Prof. Stan Luiza
Liceul Teoretic „Ion Gh. Rosca” Osica De Sus
Adaptarea la o lume care evoluează rapid, care necesită abordări multiple ale
fenomenelor naturale şi/ sau sociale şi care impune adoptarea de strategii eficiente în vederea
atingerii tuturor obiectivelor sale, presupune implicarea activă a întregii societăţi pentru a
pune în centrul preocupărilor sale OMUL.
Elementul central al societății, element care poate contribui la evoluţia tuturor
elementelor componente ale societăţii este educatia.
Educaţia incluzivă este un proces complex, de durată, care necesită analize, schimbări
şi construcţii continue pentru a realiza politici şi practici incluzive şi a asigura bazele unei
culturi incluzive.
Educaţia incluzivă a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia acesteia de a
asigura cadrul necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe
educative speciale. Integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de
masă a apărut ca o provocare spre schimbarea atitudinilor şi mentalităţilor, dar şi a politicilor
şi practicilor de excludere. Aceasta integrare are ca scop rezolvarea câtorva dintre problemele
pe care le întâmpină copiii în procesul educaţiei şi dezvoltării lor.
Educaţia de bună calitate reprezintă un drept fundamental al omului şi copiii au
dreptul la educaţie generală, iar modelul incluziunii socio-educaţionale are la bază acest drept,
înglobat în dreptul internaţional. Fiecare copil, indiferent de apartenenţă sau de nivelul de
dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate care să conducă în cea
mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială.
Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare şi pentru că
fiecare aduce cu sine în procesul complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un stil de
învăţare, un model social, o interacţiune specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un
context cultural căruia îi aparţine.
Toti copiii au dreptul de a fi educaţi împreună, oricare ar fi dizabilitatea/ handicapul
sau dificultăţile de învăţare.
Există trei mari tipuri de abordări ale educaţei copiilor cu CES:
a) segregarea - gruparea copiilor în funcţie de dizabiltăţi şi repartizrea lor în şcoli special
create pentru a răspunde acelor categorii de dizabilităţi ;
b) integrarea - copiii cu dizabilităţi sunt plasaţi în şcolile obişnuite, adesea în clase speciale,
în măsura în care ei pot face faţă cerinţelor şcolii de masă;
c) incluziunea - se recunoaşte necesitatea transformării culturilor, politicilor şi practicilor
şcolilor generale pentru a se adapta la diferite nevoi ale anumitor elevi, precum şi obligaţia de
a îndepărta barierele care ar împiedica acea posibilitate (UNICEF, 2012).
Educaţia integrată se referă la faptul că toţi copiii trebuie să înveţe împreună în medii
cât mai aproape de contextul normal al vieţii şi nu în medii separate. Fiecare copil trebuie
integrat într-un program adecvat de educaţie; fiecare copil are dreptul să meargă la
grădiniţă/şcoală unde merg toţi copiii din vecinătatea sa, iar grădiniţă/şcoala să răspundă
nevoilor sale educative.
Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, stilul,
ritmul şi specificul învăţării sale. În acelaşi timp o serie de copii au particularităţi ce
îndreptăţesc un sprijin suplimentar, activităţi specifice pentru realizarea sarcinilor de
învăţare; este vorba de cerinţe speciale, diferite de ale majorităţii copiilor şi care determină
măsuri specifice. Cerinţe speciale poate avea orice om/copil în anumite perioade, pentru că
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cerinţele speciale acoperă o realitate extrem de variată, complexă şi dinamică - de la probleme
simple, determinate de dezvoltarea tipică a individualităţii şi persoanei, până la problemele
unice, care nu se pot rezolva decât cu o intervenţie specială şi specifică.
Cerinţele educative speciale derivă din dizabilităţi, deficienţe, boli sau deprivări de
ordin socio-cultural:
• Dificultăţi/ dizablităţi de învăţare;
• Întârziere/deficienţă mintală;
• Tulburări de limbaj;
• Deficienţe fizice/motorii;
• Deficienţe vizuale;
• Deficienţe auditive;
• Tulburări emoţionale şi de comportament;
• Delicvenţele;
• Copiii străzii;
• Grupuri etnice şi religioase minoritare;
• Copiii bolnavi de boli cronice sau SIDA;
• Copii exploataţi, maltrataţi sau abuzaţi;
Conceptul de cerinţe educative speciale corespunde unei abordări care:
- postulează ideea că fiecare copil este unic;
- identifică faptul că orice copil poate învăţa;
- valorizează unicitatea tipului de învăţare determinată de particularităţile individuale;
- cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învăţare, care sprijină şi întăreşte învăţarea dacă
este folosită adecvat (prin curriculum).
Grupa/clasa heterogenă - este caracterizată de diversitate, din perspectiva diferenţelor
de dezvoltare, stil de învăţare şi alte particularităţi ale copiilor care o alcătuiesc. Practic,
diversitatea duce la o mai atentă privire asupra educaţiei incluzive. Astfel, ajungem să
precizăm că o grupă/clasă în care este acceptată diversitatea şi se lucrează pentru a răspunde
nevoilor educaţionale ale fiecărui copil este o grupă/clasă incluzivă. Una dintre caracteristicile
acesteia este asigurarea unui mediu prietenos, flexibil şi deschis pentru fiecare copil şi pentru
clasa întreagă.
Modelele de integrare a copiilor cu CES
• Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în cadrul şcolii generale;
• Modelul bazat pe amenajarea în şcoala obişnuită a unei camere de instruire şi resurse
pentru copiii deficienţi, integraţi individual în clase obişnuite din şcoala respectivă.
,,Mai presus de neştiutori sunt cei care citesc; mai presus de cei care citesc sunt cei care reţin;
mai presus de cei care reţin sunt cei care înţeleg; mai presus de cei care înţeleg sunt cei activi”
(Bohtlingk)
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ŞCOALA INCLUZIVĂ - PRIORITATEA PREZENTULUI, NECESITATEA
VIITORULUI
Stanciu Eugenia
Şcoala Gimnazială „Sf. Dumitru” Craiova
Motto
"Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa
se mişcă în armonie cu minţile elevilor săi, trăind
împreună dificultăţile şi victoriile intelectuale deopotrivă."(J.Dewey)
Incluziunea se referă la educaţia şcolară a tuturor copiilor şi tinerilor, conform
conceptului „şcolii pentru toţi”. În Declaraţia Conferinţei UNESCO de la Salamanca din 1994
se spune că: “Şcolile obişnuite cu o orientare incluzivă reprezintă mijlocul cel mai eficient de
combatere a atitudinilor de discriminare, care crează comunităţi prioritoare, construiesc o
societate incluzivă şi oferă forme de educaţie pentru toţi; mai mult, ele asigură o educaţie
eficientă pentru majoritatea copiilor şi îmbunătăţesc eficienţa şi rentabilitatea întregului
sistem de învăţământ”.
Altfel spus, şcolile incluzive sunt acele şcoli deschise, prietenoase în care se urmăreşte
flexibilizarea curriculumului, ameliorarea calităţii procesului de predare – învăţare, evaluarea
permanentă şi formativă a elevilor, precum şi parteneriatul educaţional, iar educaţia incluzivă
se referă în esenţă la înlăturarea tuturor barierelor în învăţare şi la asigurarea participării
tuturor celor aflaţi în situaţii de risc sau vulnerabili la excludere şi marginalizare la activitatea
de învăţare.
„Şcoala pentru toţi” reprezintă dezideratul maximei flexibilităţi şi toleranţe în ceea
ce priveşte diferenţele fizice, socioculturale, lingvistice, religioase şi psihologice existente
între copii/elevi, misiunea şcolii fiind aceea de a le oferi tuturor posibilitatea de a învăţa în
funcţie de ritmul, capacităţile şi nevoile proprii şi de a se exprima conform trăsăturilor
individuale de personalitate. În acest sens educaţia pentru toţi a fost definită ca un proces ce
presupune accesul la educaţie şi la calitatea acesteia pentru toţi copiii, fiind identificate două
obiective generale:
*asigurarea posibilităţilor participării la educaţie a tuturor copiilor, indiferent de
cât de diferiti sunt ei şi cât se abat, prin modelul personal de dezvoltare, de la ceea ce
societatea devenind normal. Participarea presupune în primul rând accesul şi apoi
identificarea modalităţilorprincare fiecare să fie integrat în structurile ce facilitează învăţarea
socială şi individuală, să contribuie şi să se simtă parte activă a procesului.
*calitatea educaţiei se referă atât la identificarea acelor dimensiuni ale procesului
didactic, ale conţinuturilor învăţării, cât şi calităţi ale agenţilor educaţionali, care să sprijine
învăţarea tuturor categoriilor de elevi, să asigure succesul, să facă sistemuldeschis, flexibil,
eficient şi efectiv.
În vederea creării condiţiilor optime pentru dezvoltarea copiilor cu nevoi speciale este
necesar ca şcoala, familia şi comunitatea să preia responsabilitatea diferitelor atribuţii pe
parcursul stadiilor de dezvoltare a copiilor. O cooperare bazată pe încredere asigură integrarea
lor socială. Întrucât am în clasa un elev cu cerinţe speciale, modalităţile de adaptare a
conţinuturilor, a abordării acestuia în raport cu învăţarea şi relaţionarea, a presupus
cunoaşterea mai multor aspecte:
• tipul şi gravitatea deficienţei de care suferă- realizarea unui program recuperator şi
eficient
• vârsta copilului- decalajul dintre vârsta cronologică şi cea mintală
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•

experienţa de viaţă a copilului, gradul de implicare al familiei, susţinerea afectivă şi
materială, atitudinea familiei faţă de problem
• ruta şcolară
Pornind de la rezultatele acestei analize, am stabilit competenţele şi activităţile
concrete prin care unităţile de conţinut de la fiecare disciplină pot fi modificate, adaptate sau
accesibilizate în funcţie de nivelul cerinţelor şi posibilităţilor de învăţare ale elevilor din clasa
respectivă.
Demonstraţia, aplicaţia şi feedbeckul – orice proces de învăţare (mai ales în cazul
elevilor cu cerinţe speciale) i-am simţit eficienţa, dacă informaţiile prezentate au fost
demonstrate şi aplicate în situaţii reale de viaţă, existând şi un feedbeck continuu de-a lungul
întregului proces;
Elevii cu cerinţe educative speciale au nevoie de un sprijin activ de învăţare atât în
timpul activităţilor desfăşurate în clasă, cât şi la activităţile din afara clasei, prin dezvoltarea
unui parteneriat educaţional cu anumite categorii de specialişti, cu familiile elevilor.
Dintre cele mai utile metode şi tehnici de sprijinire a învăţării elevilor cu cerinţe
speciale, identificate de mine, sunt:
* asigurarea unui confort socioafectiv favorabil învăţării;
* învăţarea de la copil la copil;
* colaborarea între elevi la activităţile de predare-învăţare;
* parteneriatul cu părinţii în învăţare;
* comunicarea cu alţi specialişti din afara şcolii;
* perfecţionarea formelor de învăţare;
* cunoaşterea şi analiza conduitei de învăţare specifice fiecărui elev;
Pentru elevii cu deficienţe mintale utilizarea povestirii ca metodă didactică trebuie să
fie însoţită de suporturi ilustrativ - sugestive sau imagini filmate, deoarece se captează mai
uşor atenţia şi este facilitată implicarea afectiv-motivaţională a elevilor în secvenţele lecţiei.
Experienţa practică a demonstrat necesitatea îmbinării metodelor interogative cu
celelalte metode expozitive, demonstrative, activ-participative, înlăturându-se monotonia şi
stimulându-se o largă aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare
a cunoştinţelor şi de antrenare a deprinderilor.
În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu
maximă eficienţă învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare
permit evaluarea frecventă a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în
nume personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi
împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, se învaţă unii pe alţii, realizează
că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului.
Educaţia integrată îi va permite copilului cu cerinţe educative speciale să trăiască
alături de ceilalţi copii valizi, să desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi,
indispensabile pentru o viaţă cât mai apropiată de cea a valizilor, pentru o adecvată inserţie
socială.
Metodele de simulare (bazate pe jocul didactic şi dramatizare) pot fi aplicate cu succes
atât în ceea ce priveşte conţinutul unor discipline (dramatizarea unor lecţii) cât şi în formarea
şi dezvoltarea comunicării la elevii cu deficienţe mintale şi senzoriale.
Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale
unui fenomen sau proces. Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu
BIBLIOGRAFIE
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. înv. preşcolar Stanciu Elena Cristina
Grădiniţa cu P.P. Nr. 22, Drobeta Turnu Severin
Închiderea școlilor și a activităților școlare față în față a condus la necesitatea stabilirii
la nivelul fiecărei școli a modalităților adecvate de a continua cursurile iar echipele
manageriale au decis cum vor organiza activitățile de învățare la distanță și comunicarea cu
elevii.Chiar dacă pentru elevi a fost uneori mai greu să respecte un program învățând de acasă
și fiind expuși la toate atracțiile casei (TV, telefon, tabletă, jucării, pat, fotolii etc.), într-un
bilanț final se pare că organizarea și planificarea programului zilnic a dat rezultate bune.
În măsura în care părinții au monitorizat desfășurarea activităților și respectarea
programului stabilit, în familie au descoperit că le rămâne timp de activități extra-școlare și sau putut bucura de timpul petrecut împreună. Personalizarea convorbirilor. Acest aspect a fost
menționat de către elevi și părinți. Pentru moment a fost mai degrabă excepția, cert este că
atunci când profesorii i-au contactat direct pe elevi, sau pe părinții acestora, și au transmis
mesaje adaptate la nevoile copilului, s-a putut constata și creșterea gradului de implicare a
celui din urmă în activitățile școlare.
Folosirea indiciilor vizuale în planificare și bifarea activităților finalizate (cartonașe de
lucru, liste cu sarcinile de lucru). Rol: predictibilitate și control în argumentare (am stabilit de
comun acord aceste lucruri). Întrucât părinții au fost nevoiți să se implice mult mai mult în
activitățile școlare ale copiilor lor, a fost nevoie de o mai bună comunicare între părinți și
cadrele didactice.
- Grupuri de Whatsapp, FB. Pe aceste platforme au fost trimise temele, fișele de lucru,
link-urile către platformele online de desfășurare a orelor de curs, link-uri utile etc.
- E-mail. Folosit îndeosebi pentru temele lucrate de acasă, dar și pentru mesaje
personalizate.
Implicarea părinților resursă în procesul educațional. Din nou o categorie din zona
excepțiilor, însă sunt cadre didactice care au solicitat sprijinul părinților despre care aveau
informații că sunt pricepuți în diverse domenii practice. Venim doar cu câteva exemple:
părinți talentați în artele plastice și care au desfășurat activități online cu colegii copiilor lor,
părinți care cântă la un instrument și au desfășurat ore online de studiu la unul, sau mai multe
instrumente muzicale, părinți sportivi care au intrat online împreună cu copiii lor și au ajutat
la motivarea și implicarea tuturor colegilor la orele de mișcare fizică desfășurate online etc.
Grup țintă specific: copiii cu cerințe educaționale speciale (CES).
Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o
singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea
doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat. Împărțirea acestuia
îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea
materialului educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților
în această situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum
copilul lor devine mai receptiv și înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate pe
canalul senzorial preferat.Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copii
colaborează mai bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult
din acest punct de vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să
adapteze mai ușor nivelul explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
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STIMULAREA MOTIVAŢIEI ÎNVĂŢĂRII
LA ELEVUL CU CES
Prof. înv. primar Stancu Valentina
Școala Gimnazială Petre Badea Negrași, jud. Argeș
La etapa actuală de dezvoltare a societății, tehnologiile informaționale sînt aplicate,
practic, în toate domeniile activității umane și învățămîntul nu face excepție de la această
constatare. Internetul, softurile educaționale, instruirea asistată de calculator, manualele
electronice sunt doar cîteva dovezi în favoarea expansiunii TIC în educație.
În ultimii ani, TIC sunt aplicate tot mai frecvent și în procesul de recuperare/educație a
copiilor cu CES. Grație caracteristicilor sale unice, calculatorul devine un instrument foarte
eficace în procesul de individualizare și ameliorare a situației copilului cu CES. TIC oferă o
multitudine de metode și tehnici speciale și inovatoare pentru instruirea copiilor cu CES, care,
de regulă, au interes scăzut pentru învățare, se adaptează cu greu mediului școlar general, nu
se pot concentra pentru o perioadă îndelungată de timp și nu reușesc să execute sarcinile date
de către învățători/profesori. În condițiile în care calculatorul suscită interesul copiilor și
dorința de a-l folosi, acesta trebuie valorificat în calitate de resursă importantă în procesul de
educație a copiilor cu competențe cognitive reduse.
Obiectivele de bază în procesul de utilizare a calculatorului în predareînvățare țin de
soluționarea a două probleme importante:
• Dezvoltarea motivației copiilor pentru activitățile de învățare.
• Dezvoltarea deprinderilor de lucru cu calculatorul, ceea ce, ulterior, poate facilita inserția
socioprofesională. Scopul principal în acest proces rămîne a fi asigurarea incluziunii școlare a
copiilor cu CES, pentru care este necesară respectarea condițiilor relevante de depășire a
barierelor de implementare a TIC în educația cerințelor speciale.
La modul concret, aceste condiții pot fi întrunite prin:
• crearea infrastructurii adecvate pentru CES;
• integrarea TIC în curriculum și în procesul propriu-zis de predare;
• formarea specialiștilor capabili să aplice TIC în educarea copiilor cu CES.
Dezvoltarea infrastructurii TIC constituie baza procesului de implementare a
tehnologiilor moderne în educația copiilor cu CES – fără de instrumente, tehnici și tehnologii
adecvate, este imposibilă promovarea TIC. Este vorba aici atît despre tehnologii, în sensul
metodelor și formelor de lucru, cît și despre tehnici și echipamente corespunzătoare.
Rolul TIC în procesul de educație a copiilor cu CES poate fi abordat printr-o triplă
dimensiune:
• de compensare;
• de învățare (didactic);
• de comunicare.
Rolul compensatoriu al TIC se referă la utilizarea acestora ca asistență tehnică, care
permite copiilor cu CES să ia parte activă în procesul de interacțiune și comunicare (o
persoană cu dizabilități fizice poate folosi calculatorul pentru a scrie; un elev cu probleme de
auz va folosi calculatorul pentru a citi un mesaj transmis de un coleg etc.). Din acest punct de
vedere, TIC dezvoltă capacitatea elevilor de a controla mediul, de a avea acces la informații,
de a comunica cu mediul proxim și cel mai îndepărtat. Altfel spus, TIC pot
compensa/recupera sau substitui funcțiile naturale ale persoanei.
Utilizarea TIC ca instrument de învățare (didactic) a determinat o nouă dimensiune a
educației și a lansat schimbarea abordărilor. Aplicarea TIC în procesul educațional propriu-zis
conduce spre dezvoltarea unei mari varietăți de strategii de predare-învățare-evaluare pentru
elevii cu CES. TIC se pretează perfect tehnologiilor educaționale incluzive, deoarece creează
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numeroase oportunități de individualizare a procesului educațional. TIC permit valorificarea
curriculumului general într-o formă în care să satisfacă necesitățile unice și diferenţele, dar și
să dezvolte abilităţile individului, prin abordarea unui ritm propriu de dezvoltare. TIC devin,
astfel, o resursă valoroasă pentru învățare și incluziune. TIC pot intermedia comunicarea
eficientă între elevii cu CES și diverși conlocutori: cadre didactice, colegi, prieteni etc. În
acest context, calculatorul devine o resursă care face posibilă comunicarea în cazuri aproape
imposibile în alte condiții pentru persoane cu tulburări de limbaj, probleme de comunicare și
alte deficiențe. În plus, TIC pot servi drept instrument pentru organizarea învățămîntului la
distanță pentru copii nedeplasabili temporar sau în alte condiții.
Pentru unii elevi cu CES, o soluție tehnologică poate fi singura cale de satisfacere a
necesităților sale educaționale și, mai mult, de comunicare cu mediul extern.
Cele mai cunoscute forme de lucru cu calculatorul în procesul educațional al copiilor
cu CES sunt:
• jocurile didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază de cititscris și calcul;
• utilizarea resurselor INTERNET;
• operațiile în diverse programe de calculator: Microsoft Word, Paint, Power Point, Microsoft
Excel;
• jocuri distractive pentru dezvoltarea unor abilități concrete.
În funcție de dizabilitate și problemele cu care se confruntă elevii cu CES în procesul de
învățare, pot fi identificate diverse tehnologii asistive (TA) (de suport, de sprijin, de asistență).
Programele de calculator, adaptate diferitor categorii de CES, devin TA, sunt ușor de utilizat
și creează satisfacții în procesul de învățare. Aplicarea TIC în procesul de predare-învățare nu
înseamnă neapărat schimbarea metodelor de predare, ci, mai degrabă, adaptarea metodelor
pentru obținerea celor mai bune rezultate, prin optimizarea și eficientizarea procesului
educațional.
Proiectarea didactică a activităților educaționale cu aplicarea TIC în clasa/ grupul în
care sunt incluși copii cu CES se va face cu luarea în calcul a unor aspecte esențiale, legate de
elev, mediul de învățare, sarcinile de lucru, instrumentele utilizate. Informația importantă,
referitoare la toate aceste variabile ale procesului educațional, o putem obține prin
identificarea răspunsurilor la un șir de întrebări ce țin de organizarea procesului de predareînvățareevaluare.
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PLATFORME EDUCAŢIONALE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ
ONLINE LA ELEVII CU CES
Prof. Ştefan Ionela, Prof. Nechita Monica
Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia
Incluzivă/Integrată Cluj-Napoca, jud. Cluj
Ultimii ani au adus cu ei o creștere însemnată a importanței utilizării tehnologiei
informatice în activitatea curentă cu elevii, la toate disciplinele, iar perioada de aproape un an
ne-a obligat să căutăm soluţii pentru a adapta toate conţinuturile şi activităţile de învăţare la o
predare on-line la elevii cu CES.
Inovația în procesul de educație constă şi în preocuparea cadrelor didactice de a se
adapta la realitatea de azi legată de predarea on-line, de a găsi metode, soluții ingenioase care
să aibă rolul de a menține elevul captivat la această formă de educaţie şi de a găsi totodată
mijloace pentru o dezvoltare cognitivă, socială şi comportamentală.
Elevii de azi fac parte dintr-o generaţie nouă,dezvoltată pe plan digital, care a crescut
cu o altă expunere la stimuli şi care astăzi reacţionează destul de diferit faţă de generaţiile
anterioare. Utilizarea diferitelor platforme educaţionale în timpul activităţilor on-line necesită
creativitate din partea cadrului didactic, abilităţi şi competenţe digitale ridicate nu numai
pentru a învăţa cunoştinţe, reguli, algoritmi, ci şi pentru a le stimula interesul, motivaţia şi
implicarea în activitatea de învățare. Din partea elevilor, este necasar ca ei să deţină
echipamentul necesar participării la activităţile on-line, conexiune la internet (ceea ce pentru
unii elevi cu CES care provin din medii dezavantajate este o adevărată provocare) dar şi
abilităţi de a opera cu echipamente noi, instrumente şi concepte noi şi abstracte de cele mai
multe ori.
Utilizarea acestor apricaţii şi a diferitelor instrumente trebuie gândită cu mare atenţie
astfel încât să ţină cont de: obiective, specificul activităţilor derulate, specificul elevilor cărora
li se adresează, nivelul de implicare, durata activităţilor on-line, etc.
KAHOOT
Este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională, care se
adresează tuturor disciplinelor în orice moment al activității:în recapitularea cunoștințelor, în
fixarea cunoșințelor, în etapa de predare, ca evaluare formativă sau ca evaluare sumativă.
Putem alcătui chestionaresau utiliza unele deja create, cu adăugarea unor secvențe media. Se
poate accesa folosind orice dispozitiv, calculator, laptop, tabletă, telefon conectate la internet.
Se creaza un cont pentru profesor, accesând pagina www.kahoot.com, se crează testul
sau se alege unul gata creat. După încărcarea testului se generează un cod format din 6 cifre.
Acest cod trebuie introdus de către elevi la accesarea paginii www.kahoot.itpentru a se
conecta la test. Fiecare elev îşi va scrie numele, apoi va fi înregistrat în aplicaţie. Răspunsurile
elevilor se înregistrează după apăsarea de către aceştia pe formele geometrice colorate apărute
pe echipamentul IT prin care s-au conectat (telefon mobil) corespunzătoare variantei corecte
de răspuns.Rezultatele pot fi salvate în calculator şi folosite pentru diferite rapoarte.
Avantajele platformei KAHOOT:
- Aplicaţia poate fi proiectată să fie susţinută atât faţa clasei cât şi on-line şi poate fi
utilizată de întreaga clasă (individual sau pe echipe), în timp real.
- Evaluarea este obiectivă;
- Feedback-ul este imediat atât pentru elev cât şi pentru profesor;
- Utilizarea aplicației în evaluare încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut,
relaxant, reduce stresul pe care elevii îl resimt în cazul evaluărilor clasice;
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Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora
permite crearea unei baze on-line cu informații referitoare la nivelul lor de
cunoștințe, dobândite la nivelul evaluărilor și oferă o perspectivă de ansamblu
asupra activităţii elevilor pe o perioadă mai lungă de timp
Dezavantajele platformei Kahoot:
- Necesită utilizarea unor echipamente IT individuale sau de grup conectate la
internet;
EDPUZZLE
EdPuzzle, este un instrument excelent pentru a face ca videoclipurile să devină mai
atractive. Prin intermediul EdPuzzle se pot furniza uşor şi eficient videoclipuri atât în sala de
clasă cât şi on-line. Videoclipul poate veniîmpreună cu note audio și întrebări.
Profesorii pot plasa restricții asupra videoclipului, astfel încât elevii să nu poată să
avanseze rapid prin videoclip.
Avantajele platformei EDPUZZLE:
- Este ușor de utilizat;
- Orice videoclip poate deveni subiectul central al lecţiei (oferta de videoclipuri
disponibile gratuit on-line este foarte mare);
- Profesorul poatealege videoclipuri, poate să le editeze, să le distribuie
elevilor;videoclipurile pot fi personalizate pentru diferiți elevi și pentru nevoile
sau domeniile lor de interes.
Dezavantaje
- Nu se potcombina două sau mai multe videoclipuri într-o singură sarcină;.
CUBULEŢ
Cubuleţ este un site de jocuri educaţionale creat împreună cu ASTTLR (Asociaţia
Specialiştilor în Terapia Tulburărilor de Limbaj).
Site-ul prezintă 3 tipuri de jocuri educaţionale:
a. Bingo educaţional;
b. Fişe la matematică;
c. Fluenţa citirii;
Jocul ,,Bingo educaţional” are două variante:
- Creare a unei lecţii noi, în care introduci un număr de întrebări cu răspunsurile
corecte în câmpurile predefinite, pentru o anumită disciplină sau transdisciplinar,
apoi generezi biletelor;
- Alegerea unei lecţii deja existente în aplicaţie, pe domeniul de interes/disciplina
dorită şi generarea biletelor;
După generarea biletelor, aceastea se salvează în format PDF, se pot printa sau se
pot folosi on-line. Jocul aplică regulile unui joc ,,Bingo” clasic. Elevii trebuie să găsească cât
mai repede răspunsurile corecte aflate pe o ,,Linie” sau pe tot biletul de ,,Bingo”. Pe site
există şi instrucţiuni de generare a biletelor şi de joc la secţiunea ,,Instrucţiuni”.
,,Fişele de lucru la matematică” oferă posibilitatea utilizatorului de a genera într-un
timp foarte scurt diferite tipuri de fişe de lucru cu aplicarea celor patru operaţii matematice de
bază: adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale. Fişele sunt generate
odată cu rezolvarea corectă a exerciţiilor.
,,Fluenţa citirii” propune, la fel ca jocul ,,Bingo educaţional” două variante:
- Crearea unei lecţii noi, unde poţi adăuga cuvinte alese pe diferite criterii, obiective
stabilite;
- Alegerea unei lecţii deja existente;
Elevii primesc un text sau o listă de cuvinte alese şi au sarcina de a le citi corect şi
fluent. La finalul probei sunt analizate numărul de cuvinte citite corect de pe fişă/de pe
-
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rând/de pe paragraf, iar cadru didactic are posibilitatea de a genera un raport cu privire la
performanţa elevului în raport cu obiectivele vizate în activitate.
Avantaje ale utilizării site-ului educaţional:
- Se generează foarte repede fişe personalizate în funcţie de nivelul cognitiv de
dezvoltare al elevilor;
- Propune utilizarea în activitatea de învăţare a unui joc care necesită aplicarea unor
cunoştinţe, dezvoltarea atenţiei şi a orientării spaţiale;
- Domeniile de interes/disciplinele sunt variate, jocurile pot fi propuse pentru orice
domeniu;
Dezavantaje:
- Fişele de matematică se limitează la aplicarea celor patru operaţii matematice cu
numere naturale, de aceea se adresează în special elevilor din ciclul primar sau
elevilor din învăţamântul special;
BIBLIOGRAFIE
1. www.kahoot.com
2. www.edpuzzle.com
3. www.cubuleţ.ro
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Profesor Szekely Daniela Maria
Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni, jud. Hunedoara
Educația specială reprezintă un anumit tip de educație adaptată și destinată copiilor
care nu reusesc să atingă în cadrul învățământului obișnuit nivele educative și sociale
corespunzătoare vârstei. Acești copii sunt copii cu cerințe sau nevoi educative speciale.
Cerințele/nevoile educative speciale suntcerințele în plan educativ ale unor categorii
de persoane, ca urmare a unor disfuncții sau deficiențe de natură intelectuală, senzorială,
psihomotrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiții psihoafective, socioeconomice sau de
alta natură.
Elevii cu cerințe educaționale speciale sunt, poate, cei mai afectați elevi de pandemia
Covid-19. Ei și-au întrerupt obiceiurilor educaționale iarnevoia de a trece la medii de învățare
la distanță, on line care presupun provocări suplimentare i-au pus într-o situație dificilă.
Învățământul online a fost o provocare pentru elevi dar și pentru profesori.
Nevoile lor specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente folosite
în cadrul învățării online:
• copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe
canale video;
• copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin
platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil;
• elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți
când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează suficient atenția;
• copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine
în învățare;
• copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația
actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și
schimbe programul în contextul măsurilor pentru combaterea pandemiei.
Pentru a veni în sprijinul acestor copii, pentru a permite accesul lor procesul de
învățare se pot și trebuie luate mai multe măsuri ca de exemplu:
• temele pentru copiii cu deficiențe de vedere pot fi transcrise în Braille;
• pentru elevii cu deficiențe de auz pot fi aplicate servicii de live captioning la distanță
pentru cursurile video;
• alcătuireaunei liste de aplicații și instrumente pentru sprijinirea elevilor cu cerințe
educaționale speciale;
• organizarea unor grupuri de profesori pregătiți pentru a-i ajuta pe elevii cu CES care
oferă online sprijin individual și materiale personalizate.
Cu certitudine, elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de ajutor în vederea adaptării,
integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi elevi – cu succese şi insuccese, cu realizări şi ratări dar
şi cu rezultate încurajatoare.
”Dacă un copil nu poate învăța în felul în care îi predăm, atunci să îi predăm în felul în
care el poate învăța.” -Ivar Lovaas
BIBLIOGRAFIE
1.Vrasmas, T., Învăţământul integratşi incluziv, ed.Aramis 2001
2. Gherguţ, A., Sinteze de psihopedagogie specială, Editura Polirom, 2005
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COPIII CU CES
Șerban Andreea Maria
G.P.P. Cozia, Râmnicu Vâlcea
Timpul pe care un copil îl petrece la școală oferă oportunități neprețuite de învățare.
Oportunitătile pierdute în acest moment pot avea un impact major asupra șanselor pe care le
va avea copilul în viață. De aceea, este vital ca cei care au nevoie de ajutor suplimentar să
beneficieze de sprijinul adecvat la momentul oportun. Unii copii se confruntă cu probleme
pentru care nu primesc ajutorul necesar, deoarece dificultățile lor nu sunt recunoscute ca
cerințe educative speciale. Copii care se confruntă cu dificultăți pe termen scurt și care ajung
să aibă probleme pe termen lung - timpul alocat unei evaluări oficiale pe CES poate să ducă la
neacordarea sprijinului în momentul oportun, astfel încât, în momentul în care sprijinul este
disponibil, dificultatea este deja agravată.
Nevoile de sprijin pot apărea ca urmare a oricărui factor care dă naștere unei bariere de
învățare, factor legat de tulburări sociale, emoționale, cognitive, lingvistice, fizice sau
senzoriale, de situația familială sau a asistenței medicale de care beneficiază.
Cadrele didactice trebuie să-și găsească locul în procesul de predare- învățare al
fiecărui elev cu CES. Cadrele didactice vor lucra în cooperare și vor implica și părinții pentru
a le oferi sprijin copiilor. Nevoile de sprijin sunt un subiect care trebuie tratat la nivelul
întregii școli. Întregul personal didactic trebuie să se informeze în detaliu despre nevoile
individuale ale cursanților și colaborează pentru a-i ajuta pe aceștia să-și atingă potențialul
maxim. Nevoile de sprijin sunt și o chestiune interdisciplinară. În acest domeniu trebuie să se
implice experți în discipline variate, cum ar fi: cadre didactice, psihologi, logopezi, consilieri
școlari, profesori de sprijin și mediatori școlari care colaborează pentru a furniza ajutorul
potrivit la momentul oportun.
Pentru o cât mai mare eficiență în recuperarea copiilor cu CES și integrarea lor în
școala de masă, profesorul de sprijin/ itinerant trebuie să viziteze alte instituții pentru a arunca
o privire asupra diferitelor moduri în care cadrele didactice lucrează individual cu elevii,
trebuie să cerceteze varietatea de materiale și de resurse pe care aceștia le folosesc, trebuie să
viziteze centrul local de resurse și să vadă care sunt materialele, resursele, ateliere și cursurile
disponibile.
Ajutați copilul să se integreze în grup, încercați să-l includeți în toate activitățile de la
clasaă. Încurajați-l să lucreze cu un coleg sau cu un grup de elevi, capabili de empatie; puneți
accentul pe aspectele sociale ale unei activități. Fiți atent la copilul cu CES în timpul
pauzelor, atunci când se poate să petreacă mult timp de unul singur, unii copii pot dori să fie
singuri, dar copiii mai mari se pot simți părăsiți sau excluși. Evitați limbajul sarcastic,
metaforic sau exagerările, atunci când îi vorbiți copilului cu CES, dar și întregii clase, fiți tot
timpul atenți la ce spuneți și cum ar putea fi greșit interpretat de acest copil, el/ ea poate
înțelege mesajul distorsional, literal.
Verificați constant dacă elevul ascultă sau înțelege și nu vă fie teamă să repetați ce ați
spus, dacă aveți impresia că nu s-a înțeles din prima.
Când vă adresați unui grup, asigurați-vă că vă bucurați de atenția copilului, mai ales
copiii de vârstă mică pot să nu-și dea seama că sunt subiectul mesajului, așa că va fi poate
nevoie să îi strigați pe nume sau să vă adresați prima oară lor și apoi întregii clase.
Mulți dintre noi ne blocăm, dacă auzim o limbă străină pe care nu o înțelegem. Un
copil cu dificultăți de comunicare reacționeaza identic: dacă o propoziție e prea dificilă, se
blochează. Trebuie să verificați mereu, dacă ascultă și înțeleg, trebuie avut mereu grijă la ce
limbaj folosim.
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Stabilizați orarul și activitățile, pentru ca elevul să știe exact ce se întâmplă și la ce
oră, evitând schimbările inutile. Dacă este absolut necesar să schimbe rutina, avertizați copilul
înainte să se întâmple. Un jurnal sau o agendă îl ajută pe copil să-și planifice ziua. Un copil cu
autism, de exemplu, pur și simplu nu poate funcționa, atunci când există prea multe schimbări
într-o zi. Ca și propuneri de activități ar fi formarea unui cerc de prieteni cu care elevul să
relaționeze, încercând diferite abordări pentru o cât mai bună integrare în colectivul clasei.
BIBLIOGRAFIE
1. Cozma Adrian – Psihopedagogia comunicării la copiii cu dizabilităţi mintale, Editura RAR,
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ADAPTAREA COPILULUI CU C.E.S.
Prof. înv. primar Tănase Daniela Maria
Şcoala Gimnazială Filipeşti, Loc. Filipești, jud. Bacău
Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Anul acesta școlar mi-a venit în
clasă un astfel de elev. Un copil frumos, inteligent, aparent la fel cu ceilalți elevi, dar în scurt
timp am înțeles că e diferit. Mult mai sensibil, necesită mai multă atenție decât ceilalți și mai
multă pregătire din partea mea. Era deja perceput diferit. Ca el mai sunt și alți copii, a căror
percepere socială nu este întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate,
furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Astfel că, mulţi
oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre
ele.
Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilaţi, fiind produsul unic al
eredităţii lor şi al mediului. Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac
parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă
manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această categorie fac parte:
- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi
mintale, paralizia cerebrală);
- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu
deficit de atenţie - ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă);
- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de
panică, tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia
nervoasă, supra-alimentarea);
- copiii cu handicap asociat;
- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down,
dislexia, discalculia, dispraxia);
- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul
Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului).
Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. Formele de integrare a
copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii obişnuite,
grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a
acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a
elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructiveeducative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul
copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un
colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările
formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la
învăţatură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile
copilului sau la cerinţele şcolare.
În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi
slabi sau indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive,
copilul cu tulburări de comportament se simte respins de către mediul şcolar (educatori,
colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în
grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. Datorită
comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale,
persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste
persoane sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în
familii problemă, care nu se preocupă de bunăstarea copilului.
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Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de
terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predareînvăţare şi evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe
terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea, vor beneficia de consiliere şcolară şi
vocaţională personală şi a familiei. Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de
învăţare pentru ca un volum mai mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de
timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este
făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce și cum este
necesar să fie învăţat. Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi
de psihoterapie individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social.
De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi
colegilor, fiind nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate.
Elevii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi
modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces
pentru deplasare, asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. Elevii ce prezintă
tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea psihologului, a
medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor
factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor,
el oferind consilierea elevului şi a familiei.
Din experienţa personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de
predare –învăţare - evaluare diverse strategii şi intervenţii utile:
- crearea unui climat afectiv-pozitiv;
- stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare;
- încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a
colegilor;
- încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale;
- încurajarea eforturilor: sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare,
fără a crea dependenţă;
- folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel
încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres;
- centrarea învăţarii pe activitatea practică;
- sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile;
- folosirea învăţării afective;
- adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare;
- sprijinirea elevului să devină membru al unui grup;
- organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea
interpersonală (jocuri, excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă);
- sprijin emoţional;
- folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere;
- instrucţiuni clare privind sarcinile şi elaborarea unor programe individuale de lucru;
- aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătaţirea calităţii iluminării,
adecvarea materialelor didactice;
- stabilirea foarte clară a regulilor şi consecinţelor nerespectării lor în clasă şi aplicarea lor
constantă;
- aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele bănci, astfel încât să nu le
distragă atenţia restului colectivului şi să fie aşezați în apropierea elevilor care sunt acceptaţi
de colectiv ca modele pozitive;
- încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei;
- profesorul să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de
stingere a manifestării agresive a elevului;
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- să fie comentată acţiunea elevului şi nu personalitatea lui; profesorul să aprecieze limita de
suportabilitate a elevului (să nu-l jignească sau umilească);
- profesorul să folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine deschisă (să nu încrucişeze
braţele şi să nu încrunte privirea);
- orice activitate să fie bine planificată, organizată şi structurată;
- abordarea incluzivă susţine că școlile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească
barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare
pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru.
Pentru aceasta, şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda
măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea
participării lor la educaţie. Putem stabili, de asemenea, relaţii de colaborare cu autoritaţile
locale, părinţii şi reprezentanţii comunităţii. Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care
elevii să poată discuta cu lejeritate despre dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să
ceară ajutor.
Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să
îi fie valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva
bun.
BIBLIOGRAFIE
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MENȚINEREA INTERESULUI ELEVILOR CU CES
ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE
Prof. înv. preșcolar Taraivan Ancuța-Georgiana
Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”, Pitești, jud. Argeș
Evenimentele asociate pandemiei de Covid-19 din ultimul an au reprezentat o mare
provocare pentru cadrele didactice, managementul școlilor, elevi, dar și pentru părinții
acestora. Învățarea la distanță a luat locul celei față-în-față din mediul clasei. Pentru cadrele
didactice care s-au găsit în postura de a preda copiilor cu cerințe educaționale speciale
lucrurile pot fi mult mai dificile deoarece este nevoie de un program personalizat care să vină
în sprijinul nevoilor specifice ale fiecărui elev.
Odată cu hotărârea guvernului de a sista școala în formă fizică și trecerea la „școala
online,” cadrele didactice au fost nevoie să-și adapteze metodele de predare la o platformă
online, fapt care a presupus utilizarea anumitor mijloace tehnlogice, dar și ședințe de
consiliere online profesor-elev sau profesor-părinte.
Pentru a veni în sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale în perioada învățării
de la distanță, profesorii au fost nevoiți să utilizeze anumite tehnologii de învățare, dar și să
dea dovadă de multa creativitate în modul de abordare a lecțiilor online.
Este nevoie de o colaborare eficientă între profesor și părinte sau persoana desemnată
ca însoțitor pentru copilul cu cerințe educaționale speciale pentru amenajarea spațiului de
lucru de acasă sau pentru a răspunde la instrucțiunile profesorului pentru ca elevul să
răspundă solicitărilor și șă se respecte Planul de intervenție personalizat.
Strategii care se pot dovedi eficiente în învățarea la distanță pentru copiii cu cerințe
educaționale speciale sunt:
1. Amenajarea unui spațiu de învățare optim la domiciliul elevului. Trebuie să se aibă în
vedere ca fiecare elev să aibă la îndemână mijloacele și materialele necesare pentru a putea
colabora cu părintele sau însoțitorul. În cazul învățării la distanță, rolul profesorului include
și instruirea părinților, acesta trebuie să le explice rolul școlii, finalitățile așteptate,
obiectivele de îndeplinit. Profesorul poate oferi instrucțiuni scrise, telefonice sau chiar video
pentru a arăta exact cum trebuie amenajat spațiul astfel încât să faciliteze experiențe de
învățare.
2. Profesorul trebuie să determine realist care obiective din Planul de intervenție personalizat
pot fi atinse în învățarea de la distanță. Profesorul trebuie să proiecteze activități de învățare
bazate pe metode și mijloace pe care părintele sau însoțitorul să le folosească pentru a-l ajuta
pe copil să se elibereze de tensiune sau energie, să adapteze planul de intervenție la resursele
disponibile și la stilul de învățare al copilului.
3. Profesorul va avea în vedere să aibă consultări dese cu părinții, să îi implice în planificarea
activităților de învățare, să îi pună în permanență la curent cu progresul copilului și cu
obiectivele pe care acesta trebuie să le atingă. Astfel de situații care se pot dovedi solicitante
pot fi rezolvate mult mai simplu prin: utlizarea e-mail-ului, convorbiri telefonice sau videocall etc.
4. Conceperea unor activități de învățare care să se asemene cu cele obișnuite din sala de
clasă. Acest lucru se poate face prin a se insista asupra păstrării structurii lecțiilor, a rutinelor
și prin oferirea pauzelor. De asemenea, se pot include în programul copilului activități fizice,
senzoriale sau gospodărești, este de asemenea foarte importantă nerenunțarea la terapiile cu
care copilul este obișnuit, acestea putând fi adaptate la mediul online.
5. Utlizarea unor repere vizuale, cum ar fi o schemă orară sau un grafic al activităților. Este de
preferat ca acestea să fie viu colorate, cu imagini reprezentative și pe care copilul să le poată
manipula.
467

Repere CES nr. 4

Martie 2021

6. Profesorul trebuie să fie capabil să utilizeze și să valorifice cele mai noi tehnologii pentru a
spori experiența de învățare în clasa virtuală. Există numeroase mijloace sau instrumente
digitale care ajută la crearea unui mediu de învățare captivant. Cele mai populare sunt Zoom
sau Google Clasroom, care prezintă numeroase aplicații ce pot captiva cu success elevii. Alte
resurse online care pot fi utilizate sunt: Flipgrid, Seesaw, TED-ed, etc.
7. Folosiți indicatori și dovezi pentru a evalua succesul. Acestea pot include numărul de
conectări, mesaje text, apeluri telefonice cu părinții, sarcini sau fișe de lucru finalizate modul
în care se implică în discuții. Rețineți cum reacționează copiii. Sunt entuziaști și implicați?
Dacă nu, schimbați modul în care prezentați materialul.
8. Faceți un plan de exerciții fizice zilnice. Plimbările zilnice sunt excelente. Elevii trebuie
încurajați să ia pauze corporale pe tot parcursul zilei timp de câteva minute pentru a ajuta la
reglarea și reducerea anxietății.
9. Încorporați în activitatea de învățare teme sau subiecte care sunt de interes pentru copil.
Încurajandu-i pasiunile putem susține interesul unui elev și sprijini învățarea.
Cel mai important lucru este ca profesorii să aibă acces la oportunități suplimentare de
dezvoltare profesională care să le permită în permanență să rămână conectați la cerințele lumii
moderne. Profesorii pot beneficia, de asemenea, de un sprijin orientat care să aducă în primplan experiență tradițională relevantă, dar care să poată fi utilizată într-un context online. Prin
urmare, programele de pregătire a profesorilor ar putea lua în considerare modalități prin care
să aducă în parteneriat specialiști care să îi ajute pe profesori să facă față cu succes școlii
online și experiențelor cu elevii cu cerințe educaționale speciale.
BIBLIOGRAFIE
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STRATEGII FOLOSITE DE PROFESORI PENTRU SPRIJINIREA ELEVILOR CU
CES
prof. Tănase Ileana Daniela
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Arges
Pe parcursul anului școlar 2019-2020, respectiv primul semestru al anului scolar 20202021 elevii au învățat de acasă. Din acest motiv, toți actorii importanți implicați în procesul
educațional s-au confruntat cu situații atipice la care au fost nevoiți să se adapteze și să
găsească soluții pe măsură ce au apărut o serie de probleme și dificultăți ca urmare a noului
mod de desfășurare a procesului de învățare. Pandemia de COVID-19 a afectat sistemele de
educație și formare din întreaga lume, punând o presiune fără precedent asupra lor, aducând
schimbări majore în felul în care învățăm, predăm, comunicăm și colaborăm în cadrul
comunităților noastre de educație și formare și între acestea.
Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre cei peste 91%
dintre elevii lumii care au fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, întreruperea
obiceiurilor educaționale și obligația de a trece la medii de învățare la distanță presupun
provocări suplimentare, într-o situație deja dificilă, arată Cecilia Mezzanotte, consultant în
cadrul Directoratului pentru Educație al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OECD). Experta citată arată că elevii cu CES riscă o dublă penalizare în timpul
închiderii școlilor – din punct de vedere al accesului la educație, dar și cel al incluziunii..
educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția lor către educația online.Ei se bazează,
adesea, mai mult decât ceilalți copii pe diverse tehnologii pentru educație, ceea ce ar fi un
avantaj pentru tranziția lor către educația online.Dar nevoile lor specifice îi împiedică adesea
să aibă acces la diversele instrumente folosite în prezent:
•copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe
canale video;
•copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin
platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil;
•elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine
greutăți când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată,
care nu le captează suficient atenția;
•pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale,
pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare;
•copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine
în învățare;
•copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația
actuală, la fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și
schimbe programul și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea
pandemiei.
Astfel, la nivelul învățământului special, pentru elevii cu deficiențe mintale severe,
grave, profunde sau asociate, precum și pentru preșcolarii și elevii claselor pregătitoare,
clasele I și a V-a (unde până în prezent nu există programe școlare), PSI reprezintă
instrumentul de planificare a serviciilor psihoeducaționale și a intervențiilor specifice, iar PIP
este instrumentul de proiectare și implementare a activităților educațional-terapeutice. Pentru
eficientizarea analizei desfășurării activităților de intervenție și a gradului de atingere a
finalităților propuse, cadrele didactice, în calitate de responsabili de caz servicii
psihoeducaționale trebuie sa realizeze următoarele activități:
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•comunică cu membrii echipei multidisciplinare (online sau offline) sub formă de: notă
telefonică, adresă prin poştă, mesaj pe e-mail, messenger, Whatsapp, ședință organizată pe
Zoom, Google Meet sau altă platformă;
• culege datele de la toți membrii echipei multidisciplinare;
•evaluează gradul de atingere a obiectivelor propuse;
•elaborează raportul de monitorizare;
•identifică punctele slabe în ceea ce privește implementarea PSI și PIP, analizează dificultăţile
de implementare a PSI și/sau PIP și organizează (online sau offline) întâlniri de lucru cu
membrii echipei multidisciplinare pentru a găsi cele mai eficiente soluţii de remediere, dacă
este cazul;
•elaborează planul de măsuri.
Un factor important în asistența copiilor cu CES îl constituie identificarea celor mai
adecvate strategii educaționale. În acest context, este absolut necesar ca profesorii să cunoască
clasificarea tehnologiilor didactice, modalitățile de adecvare a acestora la necesitățile copiilor,
să monitorizeze și să estimeze impactul utilizării unei anumite metode/procedeu în lucrul cu
copilul și, respectiv, să decidă care sînt cele mai relevante, mai eficiente, pentru a le promova
în activitățile de incluziune educațională. Metodele utilizate în procesul educațional în
general, și, în particular, cele selectate pentru asistența individualizată a copiilor cu CES,
trebuie să aibă un caracter funcțional, să se bazeze pe buna cunoaștere a particularităților de
dezvoltare a copilului, să fie orientate spre asigurarea progresului în dezvoltarea acestuia.
Un aspect care urmează a fi examinat și cunoscut îl reprezintă identificarea
tehnologiilor educaționale adecvate, în funcție de tipul de inteligență caracteristic copilului.
Cunoașterea tipologiei inteligențelor multiple, poate servi drept suport pentru cadrele
didactice în selectarea strategiilor educaționale pentru copilul cu CES. În era tehnologiilor
informaționale, tot mai mult se utilizează metodele educaționale moderne, prin accesarea
variatelor procedee de utilizare a Tehnologiilor informaționale de comunicare (TIC).
Softurile educaționale, utilizate cu măiestrie de tot mai multe cadre didactice, devin tot
mai atractive în actul învățării și al evaluării progresului copiilor. Este important a utiliza
tehnologiile educaționale într-o manieră flexibilă, prin adecvarea/adaptarea acestora la
necesitățile copilului. Modalitățile de adaptare a tehnologiilor și materialelor didactice,
descrise în prezentul Modul, suplimentate cu bunele practici și abordare creativă, vor asigura
succesul în asistența copiilor cu CES.
BIBLIOGRAFIE
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„A FI SAU A NU FI”
- EFICIENȚA PREDĂRII ONLINE LA ELEVII CU CES Tegla Patricia-Mihaiela, Lupaș Georgeta-Daniela
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, jud. Cluj
Contextul actual, pandemia COVID–19, a accelerat procesul de predare-învățareevaluare derulat în sistem online. Chiar dacă mulți dintre profesori și elevi nu au fost pregătiți
pentru predarea și învățarea online, acest lucru a devenit obligatoriu, a devenit o necesitate.
Atât cadrele didactice cât și elevii au avut la dispoziție, pentru a ușura activitatea
online, numeroase platforme educaționale, platforme cu ajutorul cărora s-a reușit continuarea
actului didactic și menținerea unei legături cât mai apropiată de activitățile școlare. Astfel,
menționăm câteva dintre platformele educaționale pe care noi le-am folosit atât la clasă, cât și
în diferite activități de formare profesională: Microsoft Teams, aplicația Zoom, platforma
Asq.
Prin intermediul platformelor educaționale am reușit să desfășurăm activități de
predare-învățare-evaluare de calitate și atractive pentru elevi. Datorită instrumentelor/
proprietăților pe care platformele educaționale le pun la dispoziția utilizatorilor, am avut
posibilitatea de a interacționa în timp real cu elevii, de a comunica față în față, de a ne vedea
și auzi, de a adresa întrebări și de a răspunde la întrebări, în timp real, de a transmite mesaje
scrise sau audio, de a transmite materiale de lucru, link-uri cu informații pe anumite teme etc.
Astfel, platformele educaționale oferă o alternativă de predare-învățare, completează
în mod firesc activitatea de la clasă, îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de
învățare, au avantajul că pot fi folosite oricând, oferă oportunități de învățare pe placul
elevilor, pot fi un stimul pentru învățaredeoarece elevii sunt atrași de dispozitivele IT (tablete,
calculatoare, telefoane mobile etc.). Atractivitatea și diversificarea lecțiilor online s-a putut
realiza și datorită faptului că folosind platformele educaționale se pot accesa clipuri
educaționale de pe Youtube sau de pe alte platforme/aplicații, pot fi realizate materiale
interesante folosind diverse programe precum Paint, PawerPoint și apoi, acestea pot fi
distribuite elevilor în timp real.
În tot acest timp, în care activitățile școlare s-au desfășurat în sistem online, aceste
platforme și-au dovedit eficiența și în cadrul activităților derulate cu elevii cu CES. Se
cunoaște faptul că elevii cu CES sunt mai predispuși eșecului școlar, datorită capacității
limitate de prelucrare a informațiilor, datorită lipsei de organizare, a socializării deficitare, a
concentrării deficitare a atenției și cu toate acestea, noi considerăm că am reușit să ajutăm și
să sprijinim elevii noștri în continuarea procesului de învățare.
În continuare, dorim să prezentăm câteva modalități/pași prin care noi am reușit să
menținem interesul elevilor cu CES în activitate:
- Primul pas pe care noi l-am realizat, înainte de desfășurarea propriu-zisă a activităților
online, a fost acela de a stabili orarul clasei, respectând atât particularitățile fiecărui elev,
planul cadru al clasei (numărul de ore alocat fiecărei discipline), dar și criteriile, condițiile de
desfășurare a orelor online (durata unei ore a fost cuprinsă între 20-30 minute, pauza de 15
minute);
- Al doilea pas a constat în stabilirea clară a regulilor de desfășurare a activităților clasei,
prezentarea acestora întregului colectiv de elevi și am avut în vedere reamintirea acestora pe
tot parcursul activităților;
- Următorii pași în desfășurarea activităților au constat în derularea efectivă a activităților
școlare. Aici am ținut cont de individualizarea sarcinilor de lucru, de implicarea elevilor în
activitățile cognitive, ludice, de socializare, de terapie ocupaționale, încercând să obținem
maximul din ceea ce pot elevii.
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Aceast ultim aspect dorim să îl detaliem cu exemple concrete din activitățile
desfășurate:
În cadrul orelor de citire-scriere-comunicare, având clasa a II-a, am consolidat cititul
și scrisul elevilor prin diferite exerciții de citire-scriere sincron (dictări, transcrieri, copieri,
exerciții de citire integral, pe sărite, pe roluri, completare de rebusuri, completarea unor
propoziții lacunare, exerciții de despărțire în silabe etc). Toate materiale de lucru au fost
distribuite, în timp real elevilor, și, împreună, am exersat citit-scrisul, reușind astfel să ținem
pasul atât cu cerințele programei, dar și de nevoile elevilor.
În cadrul orelor de matematică, prin intremediul unor aplicații educaționale (Asq,
Matematicădistractivă.ro, Wordwall), dar și a utilizării Whiteboard am reușit să stârnim
interesul elevilor pentru activitățile matematice. Astfel, ei au reușit să își formeze și să își
consolideze noțiuni despre: compararea numerelor naturale, ordonarea, crescător și
descrescător, a numerelor în concentrul 0-100, identificarea numerelor pare și a numerelor
impare, adunarea numerelor fără trecere peste ordin etc.
În ceea ce privește activitățile practice, terapia ocupațională, am reușit cu ajutorul unor
filmulețe de pe Youtube, dar și a demonstrației directe, sincron, să realizăm produse frumoase
și interesante din diferite materiale: hârtie, materiale plastice, plastilină, acuarele etc. Cele mai
apreciate produse au fost animalele realizate prin tehnica Origami, picturile, decoraținile de
Crăciun din materiale reciclabile.
În cadrul activităților de socializare și ludoterapie, elevii au avut ocazia de a se juca
împreună: Fazan, Mimă, au participat la concursuri de ghicitori, au cântat și au dansat, au
completat rebusuri, au avut ocazia de a transmite ceea ce simt, de a se încuraja unul pe altul,
au participat la activități de autocunoaștere și intercunoaștere etc.
Pentru a menține curiozitatea și interesul elevilor pe tot parcursul activităților, am
încercat, în permanență, să le oferim feedback pozitiv, să-i încurajăm, să desfășurăm activități
cât mai variate, atât ca tematică, cât și ca modalitate de realizare, iar la sfârșitul fiecărei
săptămâni am oferit posibilitatea elevilor, dar și părinților, de a transmite impresii cu privire la
activitățile desfășurate, cu scopul de a ne îmbunătăți activitatea.
Având în vedere că elevii cu care noi lucrăm prezintă dizabilități cognitive ușoare,
moderate și grave, am avut în permanență sprijinul părinților în mobilizarea și promtarea
elevilor în sarcină. Considerăm că acum s-a dovedit cât de importantă este relația școalăfamilie-comunitate în formarea și dezvoltarea socioemoțională, cognitivă a elevilor. Fără o
implicare a celor trei părți, considerăm că acest succes nu ar mai fi avut loc.
Concluzionând, putem spune că școala online poate fi eficientă și în cadrul elevilor cu
CES, cu condiția ca toți factorii implicați (școală-familie-comunitate) în educație să pună
umărul în formarea elevilor.
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METODE DE ABORDARE A ELEVILOR CU CES
ÎN TIMP DE PANDEMIE
Prof. Telescu Violeta
Liceul Tehnologic Costești, jud. Argeș
Nu cred că mai există cadru didactic care să nu știe atunci când are la clasă un elev cu
CES că este necesar, indiferent de gradul de handicap/supradotare, să individualizeze
demersul educațional și evaluarea în funcție de particularitățile acestuia și să depună eforturi
susținute ca acesta să se simtă acceptat de colegi și în siguranță în mediul școlar.
Este o provocare să lucrezi cu elevii cu CES, dacă ne referim la caracteristicile și
manifestările tulburărilor cu care se confruntă, este nevoie din partea cadrului didactic de
multă flexibilitate și permanentă adaptare la particularitățile acestor elevi.
Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă nu este deloc ușoară în condiții
obișnuite dar iată că în timpul învățării online au dispărut, din fericire, cel puțin în cazul
elevilor mei, împunsăturile mai mult sau mai puțin drăguțe ale colegilor. În general, nu au mai
fost acele comentarii reciproce ale elevilor care apar inerent, când și când, în timpul orei.
Din punct de vedere al frecvenței, o singură elevă cu CES nu a participat la ore din
cauza telefonului cu taste și a faptului că oricum nu încearcă să se împrietenească cu
tehnologia în niciun fel, eleva care a fost punctuală în offline a rămas la fel de punctuală,
elevul cu deficiențe serioase de vedere a intrat cu întârziere în online însă nu a absentat decât
motivat.
Majoritatea elevilor din școala noastră provin din familii cu venituri foarte mici și
învățarea online a avut loc pe smartphone-uri nu tocmai performante, de multe ori conexiunea
fiind pe date mobile și camerele au fost închise. A fost un mare impediment, din punctul meu
de vedere, deoarece trebuia să nu uit să întreb cum stau cu sarcinile de lucru, dacă reușesc să
noteze, ceea ce nu se întâmpla la clasă când exista contactul vizual, îi observam și încetineam
ritmul, reformulam cerințele în pași și mai mici dacă vedeam că fața lor exprima nedumerire.
Tot un impediment a fost și faptul că pe ecranul unui telefon nu poți vedea un experiment sau
o prezentare cu o claritate care să ajute reținerea ușoară a noțiunilor din lecție. De asemenea,
nu am putut folosi Jamboard pentru că nu puteau scrie cu ușurință și ar fi încetinit prea mult
ritmul lecției.
Ceea ce li s-a părut ușor din timpul anului școlar trecut când am fost în online a fost
instrumentul colaborativ Padlet. Cu acest instrument am făcut un mic experiment și nu le-am
spus cum se lucrează cu el ci doar să răspundă la anumite cerințe. Am avut plăcuta surpriză să
încerce fără să întrebe și să se descurce să scrie. Împreună cu elevii, am denumit Padlet-ul, cea
mai prietenoasă aplicație, cam la egalitate cu Socrative – aplicația pentru evaluare pe care o
foloseam și în offline, mai ales când nu puteam să dăm lucrări pe foi. Concluzia este că
aplicațiile care nu necesită conturi, au o interfață simplă și intuitivă, pot fi folosite și de elevii
cu CES cu mare ușurință.
Menținerea interesului tuturor elevilor și evident, mai ales a celor cu CES, a necesitat
un slalom printre aplicații pentru a-i surprinde mereu cu ceva nou. În acest sens, Wordwall a
fost de mare ajutor deoarece am putut folosi, pe rând, Matching pairs, Crossword, Missing
word sau Match up, acestea oferind un feedback imediat.
Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor am realizat-o cu ajutorul hărților
conceptuale colorate pentru a delimita tot ceea ce ține de o lecție/mărime fizică/fenomen. Am
constatat că folosirea culorilor îi ajută să rețină mai mult decât în clasă când schițam pe tablă
recapitularea unei unități de învățare/lecții.
De asemenea, pentru experimente am folosit filmulețe scurte de pe youtube deoarece
sunt extrem de receptivi 3-4 minute, apoi obosesc, nu se mai concentrează și pierd firul.
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Elevii cu CES nu îndrăgesc testele pe Kahoot! deoarece necesită efort pentru a urmări
proiectarea și răspunsul, nu au viteză bună de reacție și, de aceea, am evitat să folosesc
această aplicație. Deoarece restul elevilor s-au declarat încântați de acest instrument de lucru
am ales, în scenariul verde să lucrăm pe echipe, în scenariul online nefăcând niciun test însă
promițând că o vom face cu prima ocazie la școală.
Pentru evaluare, pe lângă teste pe platforma Google Classroom sau pe Socrative, am
folosit și creatorul de colaje cu care să ilustreze anumite aspecte dintr-o lecție sau un
fenomen, pe baza faptului că se lucrează ușor cu acesta și elevilor le plac imaginile; am evitat
creatorul de colaje la elevul cu tulburări de vedere.
Nu a fost ușor și nici nu va fi dacă vom reveni la învățarea online însă cu eforturi de
ambele părți și cu sprijinul părinților ne-am descurcat onorabil. Dacă ne referim la partea
emoțională a elevilor cu CES, s-au simțit în siguranță acasă însă au arătat verbal că le lipsește
școala, le lipsește socializarea și nici ei nu au crezut că le va fi dor de colegi.
BIBLIOGRAFIE
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES – PROVOCĂRI
Prof. înv. preşcolar Temistocle Gabriela
GPP Valea Călugărească, jud. Prahova
În perioada în care procesul de învăţare s-a desfăşurat online aproape toţi actorii
implicaţi în procesul educaţional s-au confruntat cu o serie de situaţii dificile la care au fost
nevoiţi să găsească soluţii. Este cunoscut faptul că la grădiniţă preşcolarul cu CES primeşte
oportunităţi nepreţuite de învăţare. Un impact major asupra şanselor pe care le are copilul în
viaţă este reprezentat tocmai de timpul petrecut de acesta la grădiniţă. În acest sens este
necesar ca cei care au nevoie de ajutor să beneficieze la momentul oportun de ajutor.
Dintre manifestările comune ale tuturor copiilor cu deficienţe severe profunde şi/sau
asociate putem preciza:
- ,,dificultăţi ale mobilităţii fizice generale;
- incapacitatea de autoîngrijire şi dificultăţi de autoservire;
- dificultăţi majore în formarea conştiinţei de sine şi în relaţionarea cu cei din jur;
- nivel senzorial limitat, absenţa oricărui mijloc de învăţare spontană;
- dificultăţi majore în sfera comunicării (Revista învăţământului preşcolar, nr. 3-4, 2006, pag
47)
În perioada suspendării cursurilor activitatea didactică la distanţă a fost facilitată de
tehnologia digitală. S-au folosit mijloace pentru comunicarea asincronă de grup cum ar fi,
Facebook, Whatsapp Messenger, apeluri telefonice sau aplicațiile pentru comunicare
sincronă în grup prin apeluri video Zoom, Meet, Teams,precum şi aplicații online pentru
activități de învățare-ex. Wordwall
S-a constatat că o parte din activitatea didactică uzuală nu se poate face la distanţă, ea
având asupra învăţării temeinice un impact negativ. Era evident că vor ivi disfuncţii în ceea ce
priveşte activităţile de suport pentru învăţare: relaţionarea umană şi comunicarea autentică
precum şi sprijinul personalizat pentru elevii cu nevoi special de învăţare.
Ca şi partener al cadrului didactic rolul părintelui în sprijinirea copilului cu CES este
extrem de important. Colaborarea cu părintele şi consilierea acestuia, implicarea directă a
acestuia în lucrul efectiv cu copilul asigură continuitatea învăţării şi pune bazele unei învăţări
eficiente şi autentice.Părintele trebuie să se asigure de frecventarea cursurilor de către copil,
de implicarea şi motivarea acestuia în actul de învăţare, de funcţionarea fizică a sistemului
informatic dar şi să gestioneze activitatea de acasă. Se poate spune că deţine rolul de suport
emoţional pentru toate stările specifice acestei perioade restrictive. El trebuie să ofere
copilului multe explicaţii despre situaţia actuală şi în aceste condiţii dificile să susţină cauza
învăţării şi a educaţiei de acasă. Totuşi dificultăţile de utilizare a instrumentelor digitale şi a
platformelor de invăţare au constituit adevărate provocări pentru părinţii copiilor preşcolari şi
ai şcolarilor mici în special.
Cadrele didactice au constatat că monitorizarea învăţării în mediul online este dificil
de realizat.Nu se pot urmări notiţele elevilor,nu se poate realiza un dialog autentic cu clasa şi
pentru evaluare a fost nevoie de cele mai multe ori să se apeleze la o altă resursă digitală
online.
În cazul preşcolarilor cu CES, ca şi în cazul elevilor din toate ciclurile de învăţământ
a apărut şi problema lipsei posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale
de învățare.Pentru ei s-au conceput fişe şi activităţi speciale sau filmuleţe şi jocuri interactive
care să necesite prezenţa copilului pentru un timp scurt în faţa ecranului.
Este cunoscut faptul că pentru elevii cu CES este necesară segmentarea şi
secvenţierea sarcinilor de lucru. Ei renunţă adesea doar la vederea cantităţii de material pe
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care îl au de învăţat sau de lucrat. Lucrând la o singură secvenţă îi va motiva şi se vor bucura
de succesul rezolvării acesteia.
A fost necesar să se caute canalul senzorial preferat: vizual, auditiv, practic şi
adaptarea materialului educativ astfel încât preşcolarul să devină mai receptiv şi să înţeleagă
mai uşor şi mai repede informaţiile transmise.
S-a constat că şi implicarea fraţilor mai mari ajută dacă aceştia vor reuşi să adapteze
mai uşor nivelul explicaţiilor în funcţie de vârstă şi specificul fratelui cu CES.
Adevărate provocări în învăţământul online au fost şi dificultăţile de natură tehnică
cum ar fi probleme în activarea camerei, microfonului sau sunetului dar şi în stabilirea
conexiunii online, toate acestea ducând în final la deturnarea atenţiei elevului şi chiar a
profesorului de la activităţi.
Cu toate că în activităţile de zi cu zi cadrele didactice folosesc în predarea la clasă
videoproiectorul,accesează surse de informare de pe Internet sau utilizează softuri
educaţionale ,totuşi trecerea la platformele online de învăţare şi predare au constituit o
provocare.
În concluzie aş putea spune că din această experienţă am învăţat că trebuie să avem
o mai mare disponibilitate de adaptare la nou, să acordăm importanţă sectorului online dar să
nu excludem învăţarea tradiţională .
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EDUCAȚIA SPECIALĂ ÎN CONTEXTUL ACTUAL DE ÎNVĂȚARE
Prof. Teodorescu Magdalena, Prof. Căraș Mădălina
Liceul Teoretic ”Independența” Calafat, jud. Dolj
Noul Curriculumul Național centrat pe elev, nu este doar un document reglator, dar
este și un reper atât al dascălilor cât și al tuturor factorilor implicați în actul educațional, fie
elevi sau părinți. Centrat pe cele 8 competențele cheie, noul Curriculum Național are în prim
plan profilul absolventului.
Ca și cadru didactic, consider că provocările învățământului online au fost
surprinzătoare pentru toți educabilii în egală măsură. În timp au fost create și puse la
dispoziția dascălilor diverse platforme care să faciliteze învățarea online ca alternativă la
învățarea tradițională. Considerăm că limintări sunt fie din perspectiva accesării diverselor
platforme, fie a accesibilității și motivației, atât în rândul dascălilor dar și al părinților elevilor
cu CES. În spatele fiecărui elev stă de obicei părintele care facilitează desfășurarea orelor
online.
Menținerea interesului elevilor cu CES în învățarea online consider pentru mine ca
dascăl o provocare: o provocare nu doar pentru elevii cu CES dar pentru toți elevii, în general.
Important este ca lecțiile să aibă în centrul lor elevul, nevoile și interesele sale. Voi lua ca
exemplu Finlanda, s-a acționat în sprijinul elevilor cu CES încă din primele momente ale
închiderii școlilor, pregătind instruirea la domiciliu pentru acești copii. Dar, pe măsură ce
țările au fost obligate să impună măsuri de distanțare și izolare, a devenit necesară predarea
online.
Elevii cu CES riscă o dublă penalizare în timpul închiderii școlilor – din punct de
vedere al accesului la educație, dar și cel al incluziunii. Ei se bazează, adesea, mai mult decât
ceilalți copii pe diverse tehnologii pentru educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția lor
către educația online. Dar nevoile lor specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele
instrumente folosite în prezent:
• copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe canale
video
• copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin platforme
virtuale, dacă formatul nu este accesibil
• elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți
când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează suficient atenția
• pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale,
pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare
• copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine în
învățare
• copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația actuală, la
fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și schimbe programul
și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea pandemiei.
Această din urmă problemă nu se limitează doar la cei care sufereau de anxietate, ci
oricui care ar putea fi astfel afectat de situația produsă de pandemie, arată autoarea. Cecilia
Mezzanotte arată că diverse proceduri au fost luate local sau național, în diverse țări, pentru
asistarea elevilor cu CES. De exemplu:
• temele pentru copiii cu deficiențe de vedere pot fi transcrise în Braille, în lipsa unui aparat
cu funcții de accesibilitate pentru astfel de utilizatori
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pentru elevii cu deficiențe de auz pot fi aplicate servicii de live captioning la distanță
pentru cursurile video
• sistemele de învățământ din țări precum Italia, Franța sau Irlanda, dar și diverse ONG-uri
agregă liste de aplicații și instrumente pentru sprijinirea elevilor cu cerințe educaționale
speciale.
• în SUA, un grup de profesori a lansat un hotline pentru a-i ajuta la teme pe elevii cu
deficiențe de vedere și auditive
• în cele mai multe țări există asistenți sau profesori pregătiți pentru a-i ajuta pe elevii cu
CES care oferă online sprijin individual și cu materiale personalizate.
Cu toate acestea, arată specialista OECD, după actuala criză va fi nevoie de intervenții
mai bine structurate și coordonate în sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale,
intervenții care să implice deopotrivă școlile, profesorii, consilierii, familiile copiilor
vulnerabili, care au cel mai mult de suferit.
Important este să conștientizăm cu toții rolul ce îl jucăm, fie cadre didactice, profesori
sau autorități. De conștientizarea fiecărui depinde viitorul elevilor cu CES.
•

BIBLIOGRAFIE
1. https://www.edupedu.ro
2. https://scoala.xyz
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MODURI DE A MENȚINE ELEVII CU C.E.S. ÎN ONLINE
Tomescu Alina Elena
Clubul Copiilor Mioveni, loc. Mioveni, jud.Argeș
Lucrurile care erau obișnuite în școli - anunțuri de dimineață, clopote, interacțiuni la
clasă, adunările în curtea școlii sau pe hol, discuții la prânz și legături între colegi - au dispărut
temporar cu vântul.
Întrucât învățarea online continuă în România, în unele localități/județe, rămânerea pe
drumul cel bun și motivarea poate fi o provocare pentru toți elevii. Acest lucru este valabil
mai ales pentru elevii de gimnaziu cu dizabilități de învățare care afectează procesarea,
păstrarea informațiilor și înțelegerea, care sunt mai înclinați să experimenteze lupte în
finalizarea sarcinilor școlare.
Acești elevi au dificultăți în a ieși din ,,groapa” de învățare - o analogie pentru a fi
provocați într-un fel sau altul în învățare. Ieșirea din ,,groapă” necesită concentrare, abilități și
strategii. Pentru elevii cu dizabilități de învățare, a învăța de acasă înseamnă să părăsească
zona de confort și să afle o altă abordare și este o adevărată luptă.
Cadrele didactice, împreună cu părinții, trebuie să își aloce timp pentru a-i îndruma pe
elevi să construiască punctele slabe în puncte forte. Elevii cu dizabilități de învățare pot
beneficia de găsirea momentelor lor de vârf pentru învățare, activarea creierului prin mișcare
și îmbunătățirea concentrării lor.
Moduri de a lucra cu elevii de acasă pentru a rămâne motivați:
1. Valorificarea amânării strategice. Să recunoaștem, când ne confruntăm cu un termen
limită al proiectului, este foarte ușorsă îl împingem până mâine. În cele din urmă, amânarea
câștigă și productivitatea pierde.
Ce se întâmplă dacă amânarea poate fi avantajoasă? Într-un articol numit „Avantajele
amânării”, psihologul Adam Grant explică modul în care amânarea duce la gândirea
divergentă și la idei noi pentru proiecte și sarcini. Aceasta nu înseamnă că elevii ar trebui să
aștepte până în ultimul minut pentru a finaliza o sarcină - înseamnă că ar trebui să permită
creierului să rătăcească și să-i conducă să vină cu idei mai bine gândite. Prin evocarea acestor
idei în timp, elevii vor ști când sunt gata și împuterniciți să finalizeze sarcina.
Elevii pot dobândi o înțelegere a nivelului lor de amânare luând această autoevaluare, care
creează o oportunitate de întâlniri eficiente cu profesorii lor, cu scopul de a construi un sine
mai bun.
2. Înțelegerea tiparelor de somn, cunoscut și sub numele de „metacogniție”. Identificându-și
cronotipul sau tiparele tipice de somn, elevii ar trebui să fie mai capabili să-și recunoască
sentimentele, strategiile, gândurile și acțiunile.
Mai mult, identificarea orelor de vârf de veghe îi poate determina să își adapteze
programul și să producă o muncă mai bună. În loc să fie nevoie să înceapă să lucreze la 8
dimineața, deoarece sună un clopot, elevii pot consolida un program care îi stabilește
succesul. Una dintre cele mai bune modalități de a încuraja elevii să învețe mai multe despre
cronotipul lor este să le sugerăm să încerce să se angajeze în munca școlară în momente
diferite pentru a vedea când sunt cei mai alertați și eficienți.
3. Mers și învățare. Schimbându-și fizic mediul, elevii pot elimina distragerea atenției, pot
crește concentrarea și au posibilitatea de a se angaja într-un mod diferit de gândire. Sfătuiți
elevii să revizuiască conținutul cursului în timp ce se plimbau prin cartier, pe un traseu natural
sau chiar prin casă într-o zi ploioasă - aceasta poate fi o experiență de învățare foarte eficientă.
Aceștia pot examina într-o varietate de moduri: transportând și consultând note - pe hârtie sau
pe telefon - sau ascultând notele pe care le-au luat cu un aparat de înregistrare vocală. Unii ar
putea fi de ajutor să meargă doar în timp ce încearcă să amintească conținutul cursului.
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Cercetările arată că încorporarea mișcării într-un regim zilnic de învățare mărește păstrarea
informațiilor, menține mintea activă și clară și mărește energia pentru învățare.
4. Reflectarea asupra învățării. Profitarea unei oportunități de reflecție deschide ușa către o
gândire mai profundă și stabilirea de conexiuni în cadrul învățării. Dacă elevii își structurează
un timp pentru a reflecta înainte ca ziua lor de învățare să înceapă și din nou înainte de a se
termina, aceasta poate face o mare diferență în productivitate.
De exemplu, cereți elevilor să folosească timpul de mic dejun pentru a identifica
modul în care se simt în legătură cu ziua și pentru a planifica ceea ce trebuie să facă, idei
despre modul în care doresc să-și petreacă timpul liber și strategii care îi vor ajuta să rămână
motivați. Aceștia ar trebui să vă împărtășească acest lucru printr-un document Google sau un
e-mail pentru a se trage la răspundere și este posibil să puteți oferi sfaturi cu privire la modul
în care își pot atinge cel mai bine obiectivele. Acest lucru le stabilește cu un program autoconstruit pentru ziua respectivă.
Solicitați elevilor să ia cinci minute la sfârșitul zilei pentru a părăsi învățarea,
examinând succesele și, de asemenea, strategiile care ar putea necesita modificări pentru a
doua zi. Încă o dată ar trebui să vă împărtășească reflecțiile.
BIBLIOGRAFIE
Academia ABC - Educație și noi orizonturi, Școala online – între necessitate și progres, nr.2,
septembrie 2020.
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METODE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE A COPIILOR CU CES ÎN
VREME DE PANDEMIE
Prof. Trӑistaru Daniela
Şcoala Gimnazialӑ nr. 1 Bӑilești, Jud. Dolj
Pedagogia modernă a schimbat perspectiva general asupra şcolii şi a funcţiei şi a
finalităţilor acesteia, copiii fiind mai mult valorizaţi, educaţia fiind centrată pe elev.
Învăţământul special este o parte componentă a sistemului de învăţământ românesc şi oferă
tuturor programe educaţionale potrivite nevoilor lor de dezvoltare. În Legea învăţământului se
prevede dreptul la educaţie, la toate nivelurile şi toate formele, indiferent de gen, naţionalitate,
religie sau afiliere politică şi indiferent de statutul social sau economic pentru toţi cetăţenii
României. În ţara noastră, copiii cu dizabilităţi pot fi înscrişi în învăţământul special sau în
învaţământul de masă.
În școlile de masă pot fi integraţi copii cu deficienţe medii, dificultăţi de învăţare şi
tulburări de limbaj, tulburări socio-afective sau de comportament. Aceşti copii au nevoie de
sprijin pentru adaptare, integrare, socializare, pentrua nu fi marginalizaţi sau excluşi. Copiii
cu cerinţe educative speciale, integraţi în şcolile de masă au nevoie de profesor de
sprijin/itinerant, psiholog, consilieri şcolari, medici. Grupurile de lucru pot fi între 3-7 copii,
coordonate de un profesor de sprijin care păstrează o legătură strânsă cu profesorii de la clasă,
cu dirigintele clasei şi chiar cu părinţii copiilor.
Profesorul de sprijin, împreună cu psihologul şcolii şi profesorii care predau la clasă
alcătuieşte programul de intervenţie personalizat, în funcţie de preferinţele şi de dificultăţile
copilului, precizează modalităţile de lucru pentru anumite capitole, lecţii, propune modalităţi
de lucru pe anumite secvenţe de învăţare în care copiii au dificultăţi, caută să dezvolte copiilo
rmotivaţia pentru învăţare. Ghidul metodologic este un instrument de lucru pentru acest
profesor, care detaliază conţinutul programei şcolare, pe care o adaptează conform nevoilor.
Curriculumul general este simplificat pentru a putea fi parcurs de elevii cu C.E.S., iar
strategiile didactice utilizate pentru integrarea acestor copii sunt şi ele modificate.
Profesorul trebuie să cunoască şi să utilizeze strategii didactice care să identifice şi să
sprijine rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă, dar să-l şi implice pe elev în procesul de
învăţare, urmărindu-se astfel dezvoltarea gandirii şi stimularea creativităţii şi a interesului
pentru învăţare. Nu se poate lucra diferenţiat cu elevii dacă profesorul nu cunoaşte foarte bine
copiii, atât sub aspectul dezvoltării lor fizice cât şi al dezvoltării psihice. În proiectarea
activităţilor educative, metodele active de grup stimulează şi dezvoltă foarte mult învăţarea
prin cooperare, facilitează comunicarea, colaborarea şi relaţionarea între elevi, luarea deciziei,
autonomie personală formarea opiniilor şi înţelegerea corectă a realităţii.
Aplicarea metodelor activ- participative duce la o învăţare mai activă şi cu rezultate
evidente, pregătind copiii de a fi capabili să ia decizii în rezolvarea unor situaţii neobişnuite.
Dintre metodele activ-participative care se utilizează cu succes în predarea – învăţarea şi
evaluarea noţiunilor şcolare la diferite discipline pot fi amintite: jocul didactic, metoda
mozaic, metoda KWL „Ştiu- Vreau să ştiu – Am învăţat”, instruirea programată, metoda
Starbursting şi altele.
Jocul didactic este o metodă care constă în plasarea elevilor într-o activitate ludică cu
caracter de instruire. Învăţarea care implică jocul devine plăcută şi atrăgătoare, se face într-o
atmosferă de bună dispoziţie şi destindere. Indiferent de tipul său, jocul didactic trebuie să
îndeplinească anumite cerinţe:
• Să aibă precizate obiectivele pedagogice;
• Să fie raţional integrat în sistemul muncii educative;
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• Să dozeze gradul de dificultate implicat (în funcţie de particularităţile de vârstă şi
intelectuale ale copiilor);
• Să fie dozate din punct de vedere calitativ. Activităţile ludice cu valenţe instructive pot fi
extrem de variate. Ele trebuie să fie folosite pentru a dinamiza activitatea de predare-învăţare
şi pot fi îmbinate cu alte metode, în funcţie de particularităţile intelectuale şi de vârstă ale
elevilor şi de tipul de lecţie. Metoda KWL – Know, Want to Know, Learn - Ştiu – Vreau să
ştiu – Am învăţat – este metodă ce activează elevii şi îi face conştienţi de procesul învăţării şi
oferă elevilor posibilitatea de a-şi verifica nivelul cunoştinţelor.
Prin acest exerciţiu se încurajează participarea fiecărui elev prin conştientizarea
eventualelor lacune şi prin motivarea acoperirii acestora, se stimulează atenţia şi gândirea.
Etapele metodei:
• Anunţarea temei de către profesor.
• Se cere elevilor să inventarieze ideile pe care consideră că le deţin cu privire la
subiectul ce va urma. Acestei dei vor fi notate în rubrica „ Ştiu” a tabelului;
• Ei vor nota ideile despre care au îndoieli sau ceeace ar dori să ştie în legătură cu tema
respectivă. Aceste idei sunt notate în rubrica „Vreau să ştiu”.
• Profesorul va propune apoi studierea unui text şi fixarea unor cunoştinţe, iar ideile
nou-asimilate le notează în rubrica „ Am învăţat”.
• După rezolvarea sarcinii de lucru elevii vor folosi noţiunile înscrise în fiecare
coloană pentru a demonstra nivelul actual al cunoştinţelor. Instruirea programată se realizează
cu ajutorul calculatorului, prin lecţii, teste interactive şi softuri educaţionale.
Softurile educaţionale trebuie să fie compatibile cu nevoile şi preferinţele ludiceale
copiilor cu C.E.S. şi să fie centrate pe elev. Metoda Starbursting ( engl. „star” = stea; engl. „
burst” = a exploda), este o metodă nouă de dezvoltare a creativităţii. Scopul metodei este de a
obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni între concepte. Este o
modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de grup. Organizată în grup, metoda
Starbursting facilitează participarea întregului colectiv, stimulează crearea de întrebări la
întrebări.
Modul de procedare este simplu. Se scrie problema a cărei soluţie trebuie
„descoperită” pe o foaie, apoi se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun
punct de plecare îl constituie cele de tipul: Ce?, Când?, Cum?, Cum?, De ce? – unele întrebări
ducând la altele din ce în ce mai complexe care necesită o concentrare tot mai mare. Metodele
activ-participative constituie nu numai la educaţia elevului ci şi la socializarea sa, ducând la o
învăţare mai activă, cu rezultate pozitive.
Procesul de integrare a copiilor cu C.E.S. în învăţământul de masă poate fi uşurat prin
utilizarea de către profesor a unor strategii didactice care să-i dezvolte elevului abilităţi,
deprinderi şi priceperi care să-i modifice comportamentul.
BIBLIOGRAFIE
1. Ungureanu, Dorel, Educaţia integrată şi Şcoala inclusivă, Editura de Vest, Timişoara, 2000.
2. Verza, Emil, Psihopedagogia integrării şi normalizării, în Revista de educaţie specială, nr. 1
/1992.
3. Anucuţa, Partenie, Pedagogie pentru studenţi şi cadre didactice, Editura Eurostampa,
Timişoara, 1999.
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PLATFORMELE EDUCAȚIONALE - OPORTUNITĂȚI ȘI LIMITĂRI ÎN
UTILIZAREA ACESTORA ÎN ACTIVITĂȚILE CU ELEVII CU CES
Trancă Maria-Cristina
Școala Gimnazială Sat Gura-Văii, Comuna Bujoreni, jud. Vâlcea
Cerințe educaționale speciale (CES) – necesități educaționale suplimentare,
complementare obiectivelor generale ale educației, adaptate particularităților individuale și
celor caracteristice unei anumite deficiențe/dizabilități sau tulburări/dificultăți de învățare ori
de altă natură, precum și o asistență complexă (medicală, socială, educațională etc.);
Deficiență – absența, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcții (leziune
anatomică, tulburare fiziologică sau psihologică) a individului, rezultând în urma unei
maladii, unui accident sau unei perturbări, care îl impiedică să participe normal la activitate,
în societate;
Discriminare: Politici, practici sau comportamente care se materializează prin
injustiţie faţă de indivizi sau grupuri, din cauza identităţii lor sau a subscrierii acestora la o
anumită identitate;
Discriminare pozitivă: Se produce când o persoană se bucură de un tratament
preferenţial sau atunci când o persoană ocupă un post, doar în baza unor criterii etnice,
sexuale sau de altă natură. În multe jurisdicţii, acest lucru este ilegal şi contrar politicilor de
promovare a şanselor egale;
Dizabilitate - rezultatul sau efectul unor relații complexe dintre starea de sănătate a
individului, factorii personali și factorii externi, care reprezintă circumstanțele de viață ale
acestui individ.
La nivelul învățământului special, pentru elevii cu deficiențe mintale severe, grave,
profunde sau asociate, precum și pentru preșcolarii și elevii claselor pregătitoare, clasele I și a
V-a (unde până în prezent nu există programe școlare), PSI reprezintă instrumentul de
planificare a serviciilor psihoeducaționale și a intervențiilor specifice, iar PIP este
instrumentul de proiectare și implementare a activităților educațional-terapeutice. Pentru
eficientizarea analizei desfășurării activităților de intervenție și a gradului de atingere a
finalităților propuse, cadrele didactice, în calitate de responsabili de caz servicii
psihoeducaționale vor realiza următoarele activități:
► comunică cu membrii echipei multidisciplinare (online sau offline) sub formă de: notă
telefonică, adresă prin poştă, mesaj pe e-mail, messenger, Whatsapp, ședință organizată pe
Zoom, Google Meet sau altă platformă;
► culege datele de la toți membrii echipei multidisciplinare;
► evaluează gradul de atingere a obiectivelor propuse;
► elaborează raportul de monitorizare;
► identifică punctele slabe în ceea ce privește implementarea PSI și PIP, analizează
dificultăţile de implementare a PSI și/sau PIP și organizează (online sau offline) întâlniri de
lucru cu membrii echipei multidisciplinare pentru a găsi cele mai eficiente soluţii de
remediere, dacă este cazul;
► elaborează planul de măsuri.
BIBLIOGRAFIE
1. Dumitraşcu, D. Pascu, R., Managementul proiectelor. Ed. ULBS, 2004.
2. Meredith, J.R., Mantel, S.J., Project management, ediţia a III-a, Ed.John Wiley&Sons, Inc.,
New York, 1995.
3. Voineag, A. Management de proiect, Ed. Magister 2008
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES

Trofin Elena
Școala Gimnazială Specială, Sf.Gheorghe, jud.Covasna
Benchea Mirela
Grădinița ,,Hófehérke“, Sf.Gheorghe, jud. Covasna
Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei
implicați în procesul educational.Trecerea de la formula „față în față” la modalitatea
„online”, a presupus o pliere pe cerințele impuse de urgență, o reorganizare completă a
modului în care se abordează actul didactic, pornind de la metode și tehnici de predare,
procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și terminând cu materialele și mijloacele
didactice utilizate. Monitorizarea învățării se realizează într-un alt mod acum, câteodată chiar
foarte greu.
Elevii cu CES se bazează, în general, pe TIC sau pe tehnologia de asistență mai mult
decât colegii lor, ceea ce ar putea constitui un atu important pentru tranziția lor la practicile
de învățare la distanță. Cu toate acestea, nevoile lor specifice le pot împiedica să acceseze
unele dintre modalitățile online existente în prezent. De exemplu, elevii cu deficiențe de auz
ar putea să nu poată participa la cursuri video live, iar elevii cu deficiențe de vedere ar putea
avea dificultăți cu temele trimise prin e-mail sau platforme virtuale, dacă nu sunt furnizate
într-un format accesibil. Pentru elevii cu tulburare de deficit de atenție/hiperactivitate
(ADHD) poate fi o provocare să rămână concentrați pe parcursul orelor online dacă nu le
stimulează suficient atenția. De asemenea, elevilor cu dislexie sau disgrafie le este greu să
progreseze singuri sau să se bazeze pe părinții lor, care ar putea să nu aibă timp sau
instrumente pentru a-și sprijini învățarea.
Tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la
distanță, în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică
uzuală (față-în-față) nu se poate face online/la distanță, având astfel un impact negativ asupra
învățării temeinice. Au fost semnalate disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de
suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru
elevii cu nevoi speciale de învățare.
Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, cadrele didactice
semnalează, în ordine: lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și
evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu funcționează,
lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de eficiente și/
sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare evaluare
la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei, lipsa
unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și
utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale.
Activitatea online are, limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente,
întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod
explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional se oferea elevilor cu nevoi speciale sau cu
dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite.
Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul
nu este direct. Organizarea intuitivă a accesării este foarte importantă pentru un copil cu nivel
scăzut de gândire și, cel mai frecvent, cu tulburări de memorie.
Cele mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii sunt Zoom, Google
Meet, Google Classroom. Google Classroom este un serviciu de gestionare a învățării creat și
întreținut de Google. Acesta oferă (împreună cu celelalte produse Google cu care se
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integrează) o metodă rapidă de comunicare (Google Chat), comunicare prin e-mail (GMail),
convorbiri în timp real cu elevii (Google Meet), documente, prezentări și foi de calcul
integrate (Disc Google, suita de programe de birou online de la Google). Google Classroom
este un serviciu foarte ușor de utilizat, dar care simplifică foarte mult procesul educațional.
Platforme, ca Learning apps (jocuri interactive, fișe interactive), Twinkl (materiale
didactice, planificări, evaluări, activități interactive, pachete de lecții, PowerPoint-uri și multe
idei inspiraționale), Storyboardthat (creare de benzi desenate au fost de un real ajutor, în
această perioadă. Storyboardthat este o platformă care te ajută să construiești, prin intermediul
benzilor desenate, o istorie, un concept sau un obicei dintr-o anumită țară etc. Platforma îți
pune la dispoziție imagini din mai multe categorii (casă interior/exterior, oraș, țară, atletism,
transport etc.) și te ajută să folosești scene (oferind decorul), caractere (oferind oameni cu
diverse fețe), forme pentru umplerea lor cu text, numeroase alte imagini care reprezintă părți
din corpul uman etc. Banda digitală realizată presupune o alegere potrivită a replicilor
personajelor și a imaginilor asociate, a comportamentului și decorului ales. Platforma poate
viza competențe specifice precum: citirea/scrierea unor cuvinte/propoziții scrise cu litere
mici/mari; identificarea unor simboluri din universul familiar; redactarea unor mesaje simple
cu punctuația specifică; exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor
convenționale.
Academia ABC, este o platformă online de educație, care oferă multe materiale și
jocuri didactice, lecții, testări online pentru copii, poezii, povești, fișe pentru preșcolari și
școlari, literatură pentru copii, noutăți și informații din educație.
Școala online a fost o adevărată provocare pentru toți, munca de acasă s-a dovedit
eficientă dar cu multe sacrificii din partea tuturor celor implicați. Consider că răbdarea și
devotamentul profesorilor au fost punctele forte, deoarece lecțiile online au necesitat o
pregătire prealabilă, adaptarea mesajelor și conținuturilor la particularitățile de vârstă și
nivelului evoluției dezvoltării psihofizice a fiecărui elev, selectarea instrumentelor potrivite
pentru desfășurarea în bune condiții a orelor. Noi, dascălii, am încercat să regândim învățarea
și să o adaptăm la nevoile societății actuale, să facem în așa fel încât învățarea online să fie la
fel de eficientă ca cea de la școală. Școala online, deși a provocat uneori tensiune și frustrare,
a devenit o alternativă importantă de reformare a întregului sistem educațional tradițional.

BIBLIOGRAFIE
1. https://revistacariere.ro/inspiratie/educatie/scoala-online-intre-provocare-si-schimbare/
2. https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE ÎN ȘCOLILE DE
MASĂ
Prof. Tudosescu Elena Cristina, Prof. Ștefan Cătălina
Liceul Tehnologic „I. C. Petrescu” Stâlpeni, jud. Argeș
Cerințele educative speciale desemnează acele cerințe ori nevoi speciale față de
educație care sunt suplimentare dar și complementare obiectivelor generale ale educației
pentru copil.
Fară abordarea adecvată a acestor cerințe speciale nu se poate vorbi de egalizarea
șanselor de acces,participarea și integrarea școlară și socială.Copiii cu deficiențe au și ei
aceleași trebuințe în creștere și dezvoltare.Acești copii au în același timp și anumite necesități,
particulare, specifice, individualizate.
Ei sunt diferiți din punct de vedere al temperamentului, motivațiilor, capacității chiar
dacă prezintă același tip de deficiență. Educația sau școala incluzivă implică cu necesitate
pregătirea de ansamblu a școlii și societății, pentru a primi și satisface participarea
persoanelor cu handicap la medii școlare și sociale obisnuite, ca elemente componente
naturale ale diversității umane, cu diferențele ei specifice.
Integrarea școlară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a
acestei categorii de copii, proces care are o importanță fundamentală în facilitatea integrării
ulterioare în viața comunitară prin formarea unei conduite și atitudini, a unor aptitudini și
capacități favorabile acestui proces. Integrarea copiilor cu CES permite, sub îndrumarea
atentă a cadrelor didactice, perceperea și întelegerea corectă de către elevii normali a
problematicii și potențialului de relaționare și participare a lor la serviciile oferite în cadrul
comunității.
Educația specială se referă la adoptarea, completarea și flexibilitatea educației pentru
anumiți copii în vederea egalizării șanselor de participare la educație în medii de învățare
obișnuite.
Condițiile de care are nevoie copilul cu CES sunt:
- Condiții de stimulare și sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade;
- Flexibilitate didactică;
- Individualizarea educației;
- Integrare școlară și socială;
- Adaptarea curriculumului la posibilitățile individuale;
- Protecție socială;
- Programe individuale de intervenție;
Educația integrată se referă la integrarea în structurile învătământului general cu CES
pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate acestor
categorii de copii. Integrarea urmărește valorificarea la maximum a disponibilitaților
subiectului deficient și antrenarea în mod compensatoriu a palierelor pshiho-fizice care sunt
afectate în așa fel încât să preia activitatea funcțiilor deficitare și să permit însușirea de
abilități care să înlesnească integrarea eficientă în comunitatea normală. Raportul relației
socializare, integrare, incluziune, are în vedere implicațiile practice și teoretice ce privesc
evoluția sistemului de organizare a educației special și a pregătirii copiilor pentru integrarea și
incluziunea în activitățile profesionale și în colectivitățile școlare.
BIBLIOGRAFIE
1. Verza, E., Păun, E.: „Educația integrată a copiilor cu handicap” UNICEF.1998
2. Popescu, E., pleșa, O (coord): „Handicap, retardare, integrare”, București, Pro Humanitas,
1998
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EDUCAȚIA ON LINE PENTRU COPIII CU CERINȚE SPECIALE
Prof. Tudosie Rodica
Colegiul Național George Coșbuc, Motru, jud. Gorj
Pandemia de coronavirus a schimbat în mod dramatic multe aspecte ale vieții noastre
de zi cu zi atât pe plan personal, familial cat și profesional. S-au impus numeroase modificări
bruște care au afectat calitatea vieții și modul de gândire al fiecărui om, s-a testat capacitatea
de adaptare și de reinventare în condiții deosebite. Această perioadă dificilă a afectat - și încă
o face – psihicul uman prin interdicțiile impuse, prin izolarea față de ceilalți oameni și
restricțiile care ne înconjoară la tot pasul.
Sistemul de predare-învațare-evaluare a suferit la rândul sau o schimbare bruscă, total
inedită pentru majoritatea cadrelor didactice din Romania prin trecerea la sistemul de educație
online care nu prezintă foarte multe avantaje mai ales pentru copiii cu cerințe speciale. Dacă
viața școlară a copiilor a suferit o schimbare dramatică, nu neapărat prin lipsa unor modalități
eficiente de dobândire și fixare a cunoștințelor, ci mai ales din perspectivă relațională, elevii
cu cerințe speciale au fost foarte afectați având în vedere că participarea lor la cursuri fizic în
școala de masă era o oportunitate deosebită pentru integrarea si acceptarea lor de către ceilalți.
Platformele educaționale folosite de cadrele didactice în procesul educativ a permis o
gamă largă de folosire a metodelor moderne de predare-învațare-evaluare care a fost cu
ușurință acceptat de elevi, aceștia fiind familiarizați cu dispozitivele tehnologiei moderne și cu
informațiile oferite de mediul online. În ceea ce îi privește pe elevii cu cerințe speciale,
problemele legate de folosirea tehnologiei a îngreunat procesul educativ, fiind nevoie de
materiale didactice adecvate fiecărui elev în parte, o bună comunicare elev-profesor-părinte si
o metodă de evaluare specifică.
O altă problemăîntâmpinată de majoritatea elevilor o reprezintă capacitatea de
concentrare și de atenție în timpul desfășurării orelor online. Aflându-se în fața unui ecran cu
camera închisă capacitatea de concentrare a elevului scade fiind nevoie de o motivație
interioarăși de un efort deosebite. Este importantă alegerea materialelor educative care să
mențină atenția elevului și să-l atragăîn rezolvarea sarcinilor de lucru ulterioare. Mediul
online prezintă avantajul de a oferi în formate atractive (filmulețe, jocuri, prezentări, cântece,
aplicații) o serie de materiale care pot fi adaptate cerințelor și nevoilor elevilor.
Starea de epuizare care apare în urma presiunii și a efortului de a-și păstra atenția la
toate orele afectează elevul atât fizic cat și mental. Din punctul meu de vedere în cazul
copiilor cu cerințe speciale nu este benefic pentru aceștia să petreacă multe ore în fața
calculatorului, ci, mai degrabă, trebuie găsite soluții complementare de a se realiza procesul
educativ. Acești elevi pot petrece câteva minute din fiecare oră cu profesorul, urmând apoi să
realizeze sarcinile de lucru în ritmul lor, fără presiuni exterioare.
O componentă importantă a predării online în cazul elevilor cu cerințe speciale este
adaptarea materialelor didactice la nevoile acestora precum și stabilirea unei relații cu
profesorul bazate de afecțiune și încredere. Comunicarea permanentăși sentimentul de
apartenență la grupul clasei sunt foarte importante în susținerea afectivă și emoțională a
acestor copii. Un rol important este acela al dirigintelui clasei care realizează activități ce
implică coeziunea grupului de elevi și urmărește atent evoluția fiecăruia.
În urmărirea atentă a elevului cu cerințe speciale este nevoie atât de o bună cunoaștere
a nevoilor sale cât și de ajutor specializat oferit atât de profesor cat și de consilieri și familie.
Este o acțiune de grup care trebuie menținută pentru a crea condițiile propice desfășurării
procesului educativ și pentru menținerea unei relații afective și emoționale atât de importantă
și de benefică pentru toți elevii.
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EFICACITATE ȘI EFICIENȚĂ ÎN PREDAREA ONLINE
Prof. înv. preșcolar Tuță Camelia
Grădinița nr. 138, București
Potrivit Ordinului publicat în Monitorul Oficial nr. 413 din 19 mai 2020, în fișa de
evaluare în vederea acordării calificativului annual pentru cadrele didactice din învățământul
preuniversitar au fost incluse următoarele criterii:
- proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor
de evaluare aplicabile online, din perspective principiilor de proiectare didactică;
- utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea
sesiunilor de învățare pe platform educaționale;
- organizarea și desfășurarea activităților didactice, curricular și extracurriculare în
mediul școlar, extrașcolar și online;
- utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online;
- realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea
rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev;
În ultimii ani, TIC sunt aplicate tot mai frecvent și în procesul de recuperare/educație a
copiilor cu CES. Grație caracteristicilor sale unice, calculatorul devine un instrument foarte
eficient în procesul de individualizare și ameliorare a situației copilului cu CES.
TIC oferă o multitudine de metode și tehnici special și inovatoare pentru instruirea
copiilor cu CES, care, de regulă, au interes scăzut pentru învățare, se adaptează cu greu
mediului școlar general, nu se pot concentra pentru o perioadă îndelungată de timp și nu
reușesc să execute sarcinile date de către învățători/profesori.
Obiectivele de bază în procesul de utilizare a calculatorului în predare - învățare țin de
soluționarea a două problem importante:
-dezvoltarea motivației copiilor pentru activitățile de învățare.
-dezvoltarea deprinderilor de lucru cu calculatorul, ceea ce, ulterior, poate facilita inserția
socio-profesională.
Scopul principal în acest process rămîne a fi asigurarea incluziunii școlare a copiilor
cu CES, pentru care este necesară respectarea condițiilor relevante de depășire a barierelor de
implementare a TIC în educația cerințelor speciale.
La modul concret, aceste condiții pot fi întrunite prin:
- crearea infrastructurii adecvate pentru CES;
- integrarea TIC în curriculum și în procesul propriu-zis de predare;
Rolul TIC în procesul de educație a copiilor cu CES poate fi abordat printr-o triplă
dimensiune:
- de compensare;
- de învățare (didactic);
- de comunicare.
Rolul compensatoriu al TIC se referă la utilizarea acestora ca asistență tehnică, care
permite copiilor cu CES să ia parte activă în procesul de interacțiune și comunicare (o
persoană cu dizabilități fizice poate folosi calculatorul pentru a scrie; un elev cu probleme de
auz va folosi calculatorul pentru a citi un mesaj transmis de un coleg etc.). Din acest punct de
vedere, TIC dezvoltă capacitatea elevilor de a controla mediul, de a avea acces la informații,
de a comunica cu mediul proxim și cel mai îndepărtat.
Utilizarea TIC ca instrument de învățare(didactic) a determinat o nouă dimensiune a
educației și a lansat schimbarea abordărilor. Aplicarea TIC în procesul educațional propriu-zis
conduce spre dezvoltarea unei mari varietăți de strategii de predare-învățare-evaluare pentru
elevii cu CES.
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TIC se pretează perfect tehnologiilor educaționale incluzive, deoarece creează
numeroase oportunități de individualizare a procesului educațional.
TIC permit valorificarea curriculumului general într-o formă în care să satisfacă
necesitățile unice și diferenţele, dar și să dezvolte abilităţile individului, prin abordarea unui
ritm propriu de dezvoltare.
TIC devin, astfel, o resursă valoroasă pentru învățare și incluziune.
TIC pot intermedia comunicarea eficientă între elevii cu CES și diverși conlocutori:
cadre didactice, colegi, prieteni etc.
În acest context, calculatorul devine o resursă care face posibilă comunicarea în cazuri
aproape imposibile în alte condiții pentru persoane cu tulburări de limbaj, probleme de
comunicare și alte deficiențe.
În plus, TIC pot servi drept instrument pentru organizarea învățămîntului la distanță
pentru copii nedeplasabili temporar sau în alte condiții.
Pentru unii elevi cu CES, o soluție tehnologică poate fi singura cale de satisfacere a
necesităților sale educaționale și, mai mult, de comunicare cu mediul extern.
1. Discutaţi în perechi şi propuneţi cîte o modalitate de aplicare a TIC în asistența
copilului cu CES: cu rol de compensare, de învăţare şi de comunicare.
2. Imaginaţi-vă că în clasa în care predaţi este un elev cu dizabilităţi de auz.
Discutaţi şi decideţi cum veţi valorifica TIC pentru a facilita procesul de învăţare
pentru acest elev?
Cele mai cunoscute forme de lucru cu calculatorul în procesul educațional al copiilor
cu CES sunt:
- jocurile didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază de citit-scris și calcul;
- utilizarea resurselor Internet;
- operațiile în diverse programe de calculator: Microsoft Word, Paint, Power Point, Microsoft
Excel;
- jocuri distractive pentru dezvoltarea unor abilități concrete.
Literatura de specialitate face referință la o multitudine de tehnologii, denumite
generic – tehnologii asistive (TA) (de suport, de sprijin, de asistență), definite de UNESCO
drept „orice produs sau tehnologie bazată pe servicii, care permit persoanelor cu dizabilități
sau celor în etate să valorifice întregul lor potențial în viața de zi cu zi, în educație, muncă sau
în timpul liber”.
În același context se folosesc și noțiunile dispozitive de tehnologii asistive(assistive
technology device), servicii de tehnologii asistive(assistivetechnology service).
În funcție de dizabilitate și problemele cu care se confruntă elevii cu CES în procesul
de învățare, pot fi identificate diverse TA.
Programele de calculator, adaptate diferitor categorii de CES, devin TA, sunt ușor de
utilizat și creează satisfacții în procesul de învățare.
Aplicarea TIC în procesul de predare-învățare nu înseamnă neapărat schimbarea
metodelor de predare, ci, mai degrabă, adaptarea metodelor pentru obținerea celor mai bune
rezultate, prin optimizarea și eficientizarea procesului educațional.
BIBLIOGRAFIe
1. Monitorul Oficial nr. 413 din 19 mai 2020;
2. Gherguţ, A., Sinteze de psihopedagogie specială, Editura Polirom, 2005;
3. Popovici, D.V., Elemente de psihopedagogia integrării, Editura PRO HUMANITAS,
Bucureşti 1999.
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU
CES
Prof. înv. primar Tuţă Silviu – Marinel, Prof. Tuţă Anişoara - Ionela
Şcoala Gimnazială Giubega, județul Dolj
Problematica educaţiei copiilor cu CES a devenit în ultimii ani o preocupare aparte în
rândul specialiştilor. Apariţia conceptelor de educaţie integrată şi şcoală incluzivă a
determinat modificări fundamentale în percepţia actului educativ.
Analizând particularităţile specifice procesului de învăţare a copiilor cu diferite tipuri
de deficienţă, se ajunge la concluzia că una dintre calităţile esenţiale ale curriculum-ului
şcolar vizează un grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să
avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta
este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de
transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat.
Prin diferențierea activității se înțelege cunoașterea și folosirea particularităților
individuale cu scopul de a-l ajuta pe elev să se dezvolte la nivelul la care îi permit
posibilitățile sale prin eforturi progresive.
Există o mare diversitate de aspecte ce pot fi diferenţiate: conţinutul (curriculumul
scris), modul efectiv în care predăm (curriculumul predat), strategiile didactice (şi, mai larg,
intervenţiile specifice managementului clasei), activitaţile didactice, sarcinile de învăţare şi
instrumentele de evaluare.
În învățământul online, se recomandă:
► stabilirea unor canale/mijloace de comunicare accesibile, în acord cu elevii și
părinții/ utorii acestora;
► stabilirea unui program săptămânal al activităților online pentru elevii cu CES care
beneficiază de servicii de sprijin și comunicarea acestuia tuturor celor implicați (elevi,
părinții/tutorii)
► crearea contextelor adecvate, astfel încât elevii cu CES să fie motivați să participe
activ în desfășurarea activităților online;
► adaptarea intervenției educaționale și a suportului acordat la particularităților de
vârstă și de diagnostic ale preșcolarilor/elevilor cu CES, precum și la specificul activităților
desfășurate în mediul virtual, în vederea asigurării transmiterii și receptării optime a
informațiilor;
► colaborarea cu cadrele didactice de la clasă, în vederea identificării celor mai bune
strategii de desfășurare a activităților de învățare online, precum și a modalităților de adaptare
a materialelor și sarcinilor de lucru pentru elevii cu CES;
► adoptarea unui set unitar, la nivelul echipei multidisciplinare, de aplicații pentru
învățarea online, accesibile de pe un anumit număr de echipamente/dispozitive diverse
(telefon, tabletă, PC etc.), adaptate tipului de dificultate a elevilor;
► accesarea unor platforme integrate, interactive, dar și atractive pentru elevi (Zoom,
Google Classroom, Moodle, Edmodo, Kahoot!);
► elaborarea, adaptarea, selectarea resurselor educaționale deschise și a altor categorii
de mijloace și resurse care pot fi utilizate în intervenția educațională pentru elevii cu CES
integrați în învățământul de masă, în sistem online;
► proiectarea activității suport pentru învățarea online și realizarea adaptărilor
curriculare din perspectiva principiilor didacticii generale și a celor specifice învățământului
special și special integrat;
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► elaborarea unor materiale didactice atractive, sub formă de jocuri, prezentări, teste
interactive etc., în scopul antrenării preșcolarului/elevului cu CES în activitate;
► adaptarea intervenției educaționale la particularitățile de vârstă și de diagnostic ale
elevilor, precum și la specificul activităților desfășurate în mediul virtual, în vederea asigurării
transmiterii și receptării optime a informațiilor: ▪ durata unei activități să fie cuprinsă între 1530 de minute; ▪ volumul și gradul de dificultate al sarcinilor de lucru să fie echilibrate; ▪
mijloacele de comunicare online să fie selectate în funcție de echipamentele informatice
disponibile;
► realizarea unui instructaj clar și coerent privind utilizarea materialelor didactice, a
instrumentelor de lucru şi de evaluare specifice, transmise prin mijloace digitale;
► elaborarea de instrumente de evaluare aplicabile online, în funcție de
particularitățile de vârstă și de diagnostic ale elevilor, pentru înregistrarea progresului
acestora;
► oferirea unui feedback constructiv permanent preșcolarilor/ elevilor și, după caz,
părinților/tutorilor acestora, în urma participării la activitățile desfășurate și a rezolvării
sarcinilor de lucru;
► accentuarea rolului părintelui/tutorelui în procesul de învățare sub aspectul
promovării de către acesta a unui comportament pozitiv de relaționare și colaborare cu cadrele
didactice și cu profesorul de sprijin; consilierea părinților/tutorilor în vederea facilitării
desfășurării activităților de învățare, în sistem online, pentru proprii copii;
► evitarea supraîncărcării preșcolarilor/elevilor cu CES cu sarcini de învățare, fie de
către părinți/tutori, fie de către cadrele didactice, în condiţiile învățării online.
Copiii cu CES au nevoie de sprijinul nostru al tuturor pentru a avea acces la educație.
Școlile trebuie să ofere şanse egale la educaţie fiecărui copil, indiferent de posibilităţile sale
de învăţare, participare şi dezvoltare. Iar comunitatea trebuie și ea pregătită să accepte nevoile
acestor copiii.
BIBLIOGRAFIE
1. *** GHID pentru desfășurarea activităților educaționale și terapeutic-recuperatorii în
învățământul special și special integrat, Ministerul Educației și Cercetării, Editura
Didactică și Pedagogică S.A.
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Serviciilor Educaţionale prin cadre didactice de sprijin/ itinerante pentru copii cu cerinţe
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propriei învățări, București, Edirura Aramis Print, 2009.
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PROVOCĂRILR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL
ELEVILOR CU CES
Prof. Udroiu Victoria Magdalena
Școala Gimnazială ,,Radu cel Mare” Bogați, jud. Argeș
Din vremurile paradiziace omul și-a manifestat dorința de a socializa. Adam, conform
perceptelor biblice, deși avea de toate, era trist, abătut și retras, iar dialogul pe care-l are cu
Dumnezeu evidențiază tocmai aceasta nevoie de comunicare. Este evident faptul că lipsa
interacțiunii provoacă deprimare, iar suferința materială nu o poate substitui. Societatea ca
formă de organizare apare, astfel ca o necesitate, și este centrată pe om. Din păcate, trăim
vremuri dificile, care au prejudiciat actul de comunicare, în speță pandemia de coronavirus.
Învățământul online apare, în acest context ca o soluție previzibilă, numai că educația
instituțională nu este pregătită pentru acest tip de intercțiune, fapt pentru care atât profesorii,
cât și elevii au devenit categorii vulnerabile în lipsa unui plan coerent, a unei infrastructuri
minime care să faciliteze punerea în practică a strategiilor de interacțiune eficientă, care să
elimine greutățile întâmpinate, să schimbe mentalitatea profesorilor și să dezvolte la copii
competențe care să le permită adaptarea cu ușurință.Ne-am trezit într-un vortex căutând cu
disperare soluții, metode, strategii potrivite, care să ne ajute să găsim portalul potrivit, calea
către un învățământ eficient, fără o interacțiune directă cu elevul.
A fost o adevărată provocare, amplificată de nevoia de a identifica o variantă viabilă,
adaptată nevoilor speciale pe care le au copiii cu CES. Ce mă fac? Cum voi proceda în acest
context, cu acești copii pentru care interacțiunea față în față și integrarea într-o colectivitate
care să-i ajute să-și depășească dificultățile era considerată cea mai bună metodă de educație?
Dar temerile aveau să-mi fie spulberate tocmai de capacitatea lor de a răspunde provocării
online, de a percepe lecția a pe un joc de rol, de cuvinte, de imagini-asociat unor informații,
idei, opinii.
Într-adevăr, sunt copii speciali cu nevoi speciale, numai că, în acaestă perioadă s-au
dovedit răbdători, toleranți, mult mai receptivi, mai dornici în a se implica, deoarece, după
părerea mea, confortul locuinței, faptul că se aflau alături de familie îi făcea să fie mai
dezinvolți, mai siguri pe ei, mai activi și da, pot spune că am primit o lecție de încredere, de
putere și de ambiție tocmai de la ei!
Ciudat cum ne mai poartă viața pe aripile ei, cum eu om-clinic sănătos, constat că am
anumite stângăcii, anumite neputințe în comunicarea on-line și mărturisesc că nu puține au
fost momentele în care am crezut că eu aparțin categoriei CES, în timp ce copiii cu nevoi
speciale mi-au oferit lecții de viață.Nu e ușor, nu e nici greu...
Nu știu dacă am progresat sau în mod conștient și voluntar am alimentat regresul, dar
cu siguranță, cu toții, am avut de învățat și ne-am implicat stăpâniți de dorința de a demonstra
că nu există a nu se poate, ci doar limite pe care ni le stabilim din comoditate.
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METODE ȘI TEHNICI DE LUCRU ONLINE CU COPIII CU CES
Prof. înv. preșcolar Ungureanu Carmen-Andreea
Grădinița PP „Floare Albastră” Pitești, jud. Argeș
Dintre metodele și tehnicile specifice analizei aplicate a comportamentului o parte din
ele pot fi folosite cu succes și în mediul online. Modul de implementare ale acestora nefiind
afectat prea mult de specificul mediului în care se desfășoară interacțiunea cu copiii.
Sistemele de tokeni
Sistemul de tokeni este unul dintre cele mai cercetate și dezvoltate sisteme de
modificare a comportamentului. A fost aplicat cu succes în situații educaționale și terapeutice.
Tokenii ce pot fi schimbați cu o gamă largă de întăritori de rezervă au o utilitate
semnificativăîn școli, clinici și spitale, unde personalului îi este dificil să controleze stările
private (gânduri, dorințe, motivație) ale clienților săi.
Un token este un simbol tangibil care poate fi oferit imediat pentru un comportament
adecvat și schimbat ulterior cu întăritori cunoscuți. Tokenii utilizați frecvent sunt: discuri,
cupoane, jetoane, puncte sau etichete, inițialele numelui, găuri într-un carton, benzi de plastic,
ștampile de cauciuc, steluțe, semnele de checklist, nasturii, etc.
Criteriul pentru selectarea tokenilor este foarte important.
• Un token trebuie să fie sigur. Nu trebuie să fie periculos pentru copii. Dacă un copil sau o
persoană cu probleme comportamentale sau de învățare severe primește un token, nu ar
trebui sa fie un obiect care poate fi înghițit sau utilizat pentru a se lovi.
• Analistul trebuie sa controleze prezentarea tokenilor, persoanele ar trebui să nu poată să
obțină tokenii din altă parte. Dacă sunt utilizate etichete, acestea trebuie să fie realizate
dintr-un carton special care este disponibil doar pentru analist/ profesor. De asemenea, daca
sunt făcute găuri într-un carton, dispozitivul de găurire trebuie să fie disponibil doar pentru
analist/ profesor pentru a evita înșelătoriile.
• Tokenii trebuie să fie rezistenți deoarece vor fi folosiți pe o perioada mai lungă de timp și
trebuie să fie ușor de transportat, mânuit, depus, depozitat sau acumulat.
• De asemenea tokenii trebuie să fie imediat accesibili practicianului în momentul în care
trebuie oferiți. Este important să fie oferiți imediat după comportamentul ținta.
• Ar trebui să fie ieftini. Nu este nevoie să se cheltuie sume mari pentru cumpărarea
tokenilor.
• Tokenul în sine trebuie să fie un obiect dezirabil dar care să nu distragă atenția copiilor de
la sarcina în care sunt implicați. Un profesor utiliza cartonașe de baseball ca tokeni, dar
elevii petreceau mai mult timp interacționând cu recompensele (ex citeau despre jucători)
încât recompensele îi distrăgeau de fapt pe elevi de la obiectivul sistemului.
Inițial, rata dintre numărul de tokeni câștigați și prețul itemilor de rezervă ar trebui să
fie îndeajuns de mică cât să permită succesul imediat. Ulterior, rata de schimb trebuie ajustată
pentru a menține interesul participanților.
Principiul Premack
Între anii 1954 și 1959, psihologul american David Premack și soția și colaboratorul
său Ann James Premack au efectuat diferite anchete privind condiționarea operantului prin
analiza comportamentului maimuțelor aparținând genului cebus. În urma acestor anchete a
stabilit că tipurile de comportamente care, în mod natural, au o frecvență crescută la o anumită
persoană pot să fie folosite pentru a motiva comportamente care nu prezintă atât de mult
interes (și sunt adoptate mai rar). Elevul trebuie mai întâi să facă sarcina stabilită de cadrul
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didactic pentru ca abia apoi – ca o consecință directă a primei sale acțiuni – să facă ceea ce
dorește să facă.
Acest principiu a reprezentat unul dintre marile principii ale condiționării operante în
mijlocul secolului al XX-lea, din moment ce a stabilit o pauză cu definiția tradițională a
„rapel“, care a avut un impact semnificativ asupra modelelor de învățare și studii de
motivație. Ipoteza lui Premack a fost următoarea: orice răspuns A va întări orice răspuns B,
dacă și numai dacă probabilitatea apariției răspunsului A este mai mare decât cea a
răspunsului B. Adică, au vrut să demonstreze că un răspuns rar comportamental poate fi
întărit de un alt răspuns, atâta timp cât acesta din urmă implică o preferință mai mare față de
prima.
Dacă un eveniment care este mai valoros este prezentat imediat după altul, care este
mai puțin apreciat, comportamentele acestuia sunt întărite. De asemenea, evenimentul cel mai
puțin apreciat și comportamentele care intervin în el, dobândesc valoare "instrumentală".
Exemplu: Vlad este un băiețel căruia îi place mai mult să se joace afară decât să
citească. Profesorul îi spune că mai întâi trebuie să citească timp de 15 minute, apoi poate ieși
afară la joacă pentru 20 minute. În această situație, profesorul lui Matei a folosit
comportamentul cu frecvență crescută (jocul afară) pentru a recompensa un comportament de
interes scăzut (cititul), ceea ce este o ilustrație ideală a principiului Premack.
Exemplu (părinți): mai întâi faci lecțiile și apoi te uiți la televizor sau mai întâi
mănânci mâncare și apoi desert sau mai întâi iei 10 la teză și apoi îți cumpăr telefon.
Diferența dintre principiul Premack și recompensa pozitivă, este faptul că Premack nu
consideră recompensele ca o clasă specifică de obiecte. El afirmă că orice poate deveni
recompensă, atâta timp cât comportamentul măsurat fără nici o restricție pe el este mai dorit
de către elev decât comportamentul care trebuie recompensat.
Contractul comportamental
Contractul comportamental are rolul de a furniza un limbaj comun și accesibil, în
legătură cu comportamentul, conduita socialăși academică, între copil și părinte, terapeut sau
profesor. Implică, totodată, așteptările cu privire la aceste comportamente și consecințe
pozitive sau negative pentru respectarea sau nerespectarea lui.Contractele de comportament
care descriu consecințele și recompensele adecvate ale comportamentului de înlocuire pot
ajuta cu adevărat elevii să reușească, să elimine comportamentul problematic și să
construiască o relație pozitivă cu profesorii lor. Ele pot elimina bătălia nesfârșită a inteligenței
care începe atunci când un elev angajează profesorul și acesta se prinde. Contractele pot
concentra elevul și profesorul mai degrabă asupra comportamentului bun decât asupra
problemelor.
Contractele de acest gen sunt benefice, în sensul că oferă oportunitatea de negociere
între copil și adult, aceștia stabilind împreună regulile și limitele contractului, precum și
consecințele. Oferă totodată un fel de control pentru ambele părți și implică responsabilitate și
respect, spre deosebire de o înțelegere nescrisă ce poate fi mai ușor trecută cu vederea.
Folosind suportul scris oricând apar situații neclare poate fi revăzut și analizat contractul
pentru clarificarea acestora.
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PROVOCĂRILE COPIILOR CU
CES ÎN CADRUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
Ungureanu Luminița
G.P.P. Lumea Copiilor Topoloveni, jud. Arges
Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării
de a suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi
de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea
organizațională. Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată
inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi
moduri de conectare socială și de continuare a activităților profesionale, sociale, culturale,
ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o
amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate aceste elemente au, cu siguranță, o zonă
de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc „peste
noapte” a pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o
până în prezent.
Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre cei peste 91% dintre
elevii lumii care au fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, întreruperea obiceiurilor
educaționale și obligația de a trece la medii de învățare la distanță presupun provocări
suplimentare, într-o situație deja dificilă, arată Cecilia Mezzanotte, consultant în cadrul
Directoratului pentru Educație al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD),
într-un material publicat pe platforma online a acestei instituții. Ea prezintă atât riscurile pe care le
înfruntă elevii cu cerințe educaționale speciale, cât și diverse solutii pentru combaterea problemelor
existente.
În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică,
pedagogică, tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare. Toate acestea pot să
fie văzute fie ca bariere fie drept provocări cărora profesorii, elevii, părinții și decidenții
educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, manifestând, în proporții
variabile, disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate
În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai
ales la nivelul elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a profesorilor,
fără acces la platforme online dedicate, de tipul Virtual Learning Environment sau Virtual
Classroom, cu resurse didactice digitale și multimedia precare, fără un orizont de timp care să
fie destinat activității online, cadrele didactice au fost nevoite să susțină activități didactice
într-un regim cu totul special. Experiențele, pozitive sau negative, dobândite în acest răstimp
reprezintă resurse valoroase nu doar pentru cei direct implicați în activitate, ci mai cu seamă
pentru specialiștii din științele educației, pentru că decantarea acestor experiențe poate fi
valorificată epistemologic prin sugestiile de optimizare a politicilor educaționale, a
conținuturilor curriculare, a formării inițiale și continue a cadrelor didactice.
Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la
distanță, în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică
uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra
învățării temeinice. Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități
de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat
pentru elevii cu nevoi speciale de învățare.
Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în
relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării
eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face
virtual. În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi
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speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările
tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru
cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea
celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are
nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de
predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu
un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o
clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția
Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare
este semnalată de cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ, constituind o problemă
semnificativ mai mare pentru profesorii din învățământul primar. Sincopele în monitorizarea
ritmului învățării la distanță pare să fie un impediment mai mult în învățământul secundar. De
pilda:
• copiii cu deficiențe auditive se afla in imposibilitatea de a urmări predarea pe canale
video;
• copiii cu deficiențe de vedere întâmpina probleme cu temele trimise prin platforme
virtuale, dacă formatul nu este accesibil;
• elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție întâmpina greutăți in
rezolvarea temelor sau urmărirea unei lecții preînregistrate, care nu le captează
suficient atenția;
• pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale,
pentru diverse materii este o sarcină copleșitoare;
• copiii cu dislexie sau disgrafie întâmpina greutăți dacă trebuie să parcurgă singuri
materia sau să se bazeze pe părinții care nu au timpul sau mijloacele de a-i sprijini în
procesul de învățare;
• copiilor cu autism le este dificil să înțeleagă ce se petrece. In acest sens, este nevoie sa
li se explice situația actuală, iar acelasi tratament trebuie aplicat si copiiilor cu
anxietate, care nu inteleg de ce trebuie să-și schimbe programul și obișnuințele, în
contextul măsurilor pentru combaterea pandemiei.
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DREPTUL LA VIITOR
Prof. Ungureanu Oana-Mihaela,
Școala Gimnazială „Ep. I. Antonovici”, Bârlad, jud. Vaslui
Programul educaţional destinat incluziunii şcolare nondiscriminatorii, ce vine în
întâmpinarea recunoaşterii dreptului la educaţie al tuturor copiilor, vizându-i direct pe cei cu
CES trebuie să fie în atenția oricărui dascăl. În acest scop, este imperios necesară colaborarea
şcolilor de masă cu instituţiile de ocrotire şi recuperare care presupune, mai întâi, colaborarea
dintre dascălii din învăţământul de masă şi specialiştii în recuperare în scopul găsirii
metodelor educative eficiente, necesare atingerii obiectivelor propuse.
Educarea, instruirea, în scopul creşterii şanselor de integrare/reintegrare socială a
elevilor cu deficienţe psihomotorii este o întreprindere dificilă şi complexă, iar cadrele
didactice din învăţământul de masă, nu sunt pregătite specializat pentru a aborda acest proces
pe cont propriu, învăţământul de masă operând cu noţiuni ale psihopedegogiei generale.
Deasemenea, specialiştilor în recuperare şi integrare socială le lipseşte adesea abordarea
pedagogică clasică în exerciţiile educaţionale.
Metodele specifice de lucru cu astfel de elevi, puţine în literatura de specialitate, nu
stau, de cele mai multe ori, la îndemâna dascălilor sau, mai mult, apar în urma unor
experimente didactice de adaptare a unor metode cunoscute, consacrate, la condiţiile clasei.
Esenţială este cunoaşterea problematicii pe care această categorie de elevi o dezvoltă, iar
abordarea educaţională prin punerea în comun a experienţelor didactice şi din planuri diferite
contribuie la succesul instruirii.
Pentru ca şcoala să devină incluzivă, în adevăratul sens al expresiei, trebuie să
folosească metode specializate şi particularizate cazuistic, prin care să restrângă diferenţele
dintre elevi şi care să contribuie la dezinstituţionalizarea celor cu CES.
Astfel, pentru a asigura succesul scontat, profesorii din învățământul de masă trebuie
să realizeze un Program de intervenție personalizat, să conceapă și să aplice strategii didactice
adaptate fiecărui elev cu CES, să transmită informații accesibilizate, să realizeze fișe de lucru
atractive, prin rezolvarea cărora să se obțină progresul acestuia.
În contextul pandemiei cu noul Corona virus, învățământul online a ridicat multe
probleme dascălolor, elevilor, dar mai ales copiilor cu CES. Profesorul a fost nevoit să se
adapteze noilor condiții de predare-învățare-evaluare, iar cu elevii cu dificultăți de învățare a
trebuit să abordeze noi tehnici și diverse instrumente de lucru. În acest sens, propun în
continuare o fișă de lucru pe care am utilizat-o în vederea însușirii cunoștințelor despre verb
de către o elevă cu CES de clasa a V-a.
Fișă de lucru pentru elevi cu CES
1. Alege doar verbele din seria de cuvinte de mai jos și scrie-le în petalele florii:
Minge, scrie, frumos, alergi, stilou, intrăm, casă, voiciti, albastru, vorbește.
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2. Construiește propoziții cu verbele pe care le-ai scris în petalele florii.
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3. Transformă verbele după modelul de mai jos:
Trecut

prezent

(eu) am fugit

(eu) fug

Trecut
(tu)Ai mers
Trecut
.....

viitor
(eu) voi fugi

prezent
......

viitor
....

prezent

viitor

(voi) scrieți

4. Subliniază verbele din enunțurile de mai jos și grupează-le după ceea ce exprimă.
a) Cenușăreasa spăla vase, freca podelele din camerele doamnei și domnișoarelor,
dormea într-un pod pe un braț de paie.
b) Surorile mai mari o întreabă dacă ar merge și ea la bal.
c) –Să văd dacă nu e vreun șobolan în capcană, spuse Cenușăreasa.
d) –Mergi în grădină și adu-mi șase șopârle din cele pitite după stropitoare! mai spuse
zâna fetei.
Acțiune sigură:
Acțiune dorită:

Acțiune posibilă, realizabilă:

Ordin, îndemn, sfat:

5. Alege varianta corectă a verbelor:
Ea crează/creează o compunere pe tema iernii.
Eu nu copii/copiez niciodată la teste.
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Însă progresul real al unui elev cu CES depinde nu doar de interesul demonstrat de un
profesor, ci de mai mulți factori: sprijinul familiei, al întregului colectiv de cadre didactice, al
dirigintelui, al colegilor de clasă, întrucât doar eforturile convergente ale tuturor celo
rimplicați vor face posibile integrarea și recuperarea acestor copii defavorizați și, implicit, le
vor deschide o poartă către viitor, către o viață socială de care oricare dintre noi are nevoie,
dar mai cu seamă ei, căci și ei au dreptul la viitor.
BIBLIOGRAFIE
Vrășmaș T., Daunt P., Mușu I., Integrarea în comunitate a copiilor cu cerințe educative
speciale, Editura Meridiane, București, 1996
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Ungureanu Anca
Școala Profesională, Fântânele, jud. Iași
Ungureanu Alin
Școala Gimnazială nr. 1 Comarna, jud. Iași
Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre cei peste 91% dintre
elevii lumii care au fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, întreruperea obiceiurilor
educaționale și obligația de a trece la medii de învățare la distanță presupun provocări
suplimentare, într-o situație deja dificilă. Unele țări au acționat în sprijinul elevilor cu CES încă
din primele momente ale închiderii școlilor, pregătind instruirea la domiciliu pentru acești
copii. Dar, pe măsură ce au fost obligate să impună măsuri de distanțare și izolare, a devenit
necesară predarea online.
Elevii cu CES riscă o dublă penalizare în timpul închiderii școlilor. În România sunt
aproximativ 70.000 de copii cu dizabilități neinstituționalizați, mulți cu handicapuri
permanente, care necesită terapii recuperatorii prelungite și sprijin constant. Din perspective
nevoilor de educare, idealul, transpus de altfel în lege prin consens, este ca acești copii să
învețe în școli de masă. Dar indifferent dacă acest ideal era pus în practică sau nu la momentul
începerii epidemiei de Covid-19, copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) au avut cel mai
mult de suferit din cauza situației create de gestionarea deficitară a acesteia.
Copiii cu CES se bazează, adesea, mai mult decât ceilalți copii pe diverse tehnologii
pentru educație, ceea ce ar fi un avantaj pentru tranziția lor către educația online. Dar nevoile
lor specific îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente folosite în prezent:
• copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe
canale video;
• copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin
platform virtuale, dacă formatul nu este accesibil;
• elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți
când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează sufficient atenția;
• pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printer clasele virtuale,
pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare;
• copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri material sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul sau mijloacele să-i sprijine
în învățare;
• copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația actuală,
la fel cum e nevoie să fie explicat și copiilor cu anxietate de ce trebuie să-și schimbe
programul și obișnuințele, în contextual măsurilor pentru combaterea pandemiei.
Această din urmă problemă nu se limitează doar la cei care sufereau de anxietate, ci oricui
care ar putea fi astfel afectat de situația produsă de pandemie.
Au fost luate în calcul diverse proceduri local sau național pentru asistarea elevilor
cu CES, de exemplu:
• temele pentru copiii cu deficiențe de vedere pot fi transcrise în Braille, în lipsa unui
aparat cu funcții de accesibilitate pentru astfel de utilizatori;
• pentru elevii cu deficiențe de auz pot fi aplicate servicii de live captioning la distanță
pentru cursurile video;
• sistemele de învățământ din țări precum Italia, Franța sau Irlanda, dar și diverse ONG-uri
agregă liste de aplicații și instrumente pentru sprijinirea elevilor cu cerințe educaționale
speciale – vezi un exemplu pentru elevii cu deficiențe de vedere;
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•

în SUA, un grup de profesori a lansat un hotline pentru a-i ajuta la teme pe elevii cu
deficiențe de vedere și auditive;
• în cele mai multe țări există asistenți sau profesori pregătiți pentru a-i ajuta pe elevii cu
CES care oferă online sprijin individual și cu material personalizate.
Cu toatea cestea, după actuala criză va fi nevoie de intervenții mai bine structurate
și coordonate în sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale, intervenții care să
implice deopotrivă școlile, profesorii, consilierii, familiile copiilor vulnerabili, care au cel
mai mult de suferit.
BIBLIOGRAFIE
https://darulsunetului.ro/2020/09/27/scoala-pandemie-dificultati-copii-cerinte-educationalespeciale/
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EDUCAȚIA ONLINE, O PROVOCARE ÎN CAZUL
ELEVILOR CU CES
Vaculea Irina
Școala Gimnazială ,, Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu, jud. Gorj
Trăim într-o perioadă în care tehnologia a avansat foarte mult şi informaţiile le putem
culege foarte uşor folosind motoare de căutare printr-un singur click. Acest lucru are multe
părţi pozitive, dar şi negative. În primul rând, calculatorul facilitează găsirea de informații,
ajută profesorul în procurarea de materiale cât mai interesante și atractive, esxita soft-uri
educaționale prin care profesorii pot desfășura atât activitățile de predare, cât și de evaluare.
Un adevăr incontestabil al zilelor noastre ne demonstrează că elevii acestui secol al
tehnologiei înţeleg şi asimilează mai uşor informaţia prezentată cu ajutorul aplicaţiilor media.
Din păcate, deși calculatorul este o sursă de informații si aplicații, nu este considerat necesar
la toate materiile de predare. Din punctul meu de vedere, calculatorul poate fi de un real folos.
De exemplu la limba română, disciplina pe care eu o predau, poate fi utilizat un soft
educațional ce îi ajută pe elevi să înțeleagă anumite structuri gramaticale, poti fi prezentate
sub formă de filmulețe sau prezentări power-point diferite epoci din literatură, pot viziona la
orele de limba română filme pentru a putea înțelege mai bine operele citite, pot afla mai
multe despre autori, etc., însă este mult mai dificil când este vorba de elevi cu cerințe
educaționale speciale.
Elevii cu CES, ce prezintă dificultăţi de învăţare, sunt acei elevi care riscă să nu se
înscrie în direcţia finalităţilor educaţionale cu vocaţie universală, deoarece prezintă întârzieri
semnificative faţă de nivelul obişnuit al achiziţiilor şcolare, în raport cu programa şi cu cadrul
de referinţă constituit de majoritatea colegilor. Aceste întârzieri îi contrariază pe cei din jur,
fiindcă majoritatea elevilor nu au deficienţe fizice, intelectuale sau senzoriale. Copiii cu
deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe în creştere şi dezvoltare. Aceşti copii au în acelaşi timp şi
anumite necesităţi particulare, individualizate. Considerând şcoala ca principala instanţă de
socializare a copilului (familia fiind considerată prima instanţă de socializare), integrarea
şcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de
copii, proces care are o importanţă fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în viaţa
comunitară prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile
acestui proces.
Ca şi în cazul celorlalte discipline, ora de limbă şi literatură română, devine prilej de
încercare de a dezvolta capacităţile de exprimare orală şi scrisă a elevilor cu CES. Întreaga
activitate trebuie să se organizeze în vederea informării şi formării cadrelor didactice de
sprijin/itinerante privind utilizarea corectă a modalităţilor de proiectare si implementare a
demersului de intervenţie personalizată asupra copiilor cu cerinţe educative speciale, a
identificării instrumentelor si a metodelor specifice de lucru adaptate particularităţilor de
vârstăși individuale ale elevilor integraţi, creării premiselor pentru asigurarea unui climat
socio-afectiv favorabil dezvoltării armonioase a personalităţii copiilor cu dizabilităţi.
Profesorul trebuie să dovedească creativitate în conceperea unor materiale auxiliare
care să favorizeze o evoluţie favorabilă a copilului cu cerinţe educative speciale, să dezvolte
abilităţii de a constitui un portofoliu individual de intervenţie personalizată conform
particularitaţilor psiho-individuale ale copiilor integraţi. Reuşita activităţilor depinde de
reuşita dublei abordări a instruirii în interiorul clasei si a relaţiei fundamentale dintre instruire
si evaluare. Elevii cu CES au mare nevoie de a dezvolta relaţii afective cu cei cu care intră în
contact social, aspect care vizează calităţile etice şi morale ale dascălului, sub al cărui control
se află limita relaţionării.Progresul educativ al elevului cu CES depinde de relaţia pe care
cadrul didactic de la clasă o stabileşte cu profesorul de sprijin, dându-i permanent informaţii
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despre punctele slabe ale acestuia. Intervenţia acestuia permite valorificarea şi insistarea pe
cunoştinţele greu asimilabile determinând raportarea la nivelul cunoştinţelor de grup.
E-learning-ul implică modificări organizaţionale ale procesului de învăţământ,
reconsiderări metodologice în predare-învăţare şi evaluare, specializări ale cadrelor didactice.
Competenţele e-profesorului se diversifică, ele fiind de ordin tehnic sau competenţe
mediatice, competenţe didactice, metodice şi competenţe specifice domeniului de învăţământ
predat.
Avantajele ar fi:
– posibilitatea de a susține/ urmări un curs la distanță – webinarii
– materialul este atractiv prin modul de prezentare, prin probele de evaluare, prin jocuri.
– cursanții participă interactiv
Dezavantaje:
– fonduri insuficiente pentru dezvoltarea și susținerea acestei idei inovative în învățământul
preuniversitar.
După părerea mea, învățarea online este necesară pentru învățământul românesc
deoarece prezintă o inovație, este distractivă și solicitantă, iar elevii vor fi încurajați să
frecventeze mai mult cursurile, reducându-se astfel abandonul școlar. Prin utilizarea
calculatorului, învățarea devine un proces intuitiv, dinamic și interactiv, însă trebuie să se țină
cont de faptul că mediul electronic este utilizat ca facilitator în activitatea didactică și nu ca
substitut al profesorului.
Progresul educativ al elevului cu CES depinde de relaţia pe care cadrul didactic de la
clasă o stabileşte cu profesorul de sprijin, dându-i permanent informaţii despre punctele slabe
ale acestuia. Intervenţia acestuia permite valorificarea şi insistarea pe cunoştinţele greu
asimilabile determinând raportarea la nivelul cunoştinţelor de grup
Ora de limba şi literatura română devine astfel importantă şi prin relaţia personală care
se stabileşte între profesor şi elev, cu încercarea permanentă a primului de a determina
dezvoltarea capacităţii de exprimare a propriilor sentimente, a propriilor atitudini şi, nu în
ulitimul rând, a propriei viziuni despre viaţă.
BIBLIOGRAFIE
1. Jinga, I.; Negrut,I. (1998) Învăţarea eficientă. Bucureşti: Editura All;
2. Bontas, I. (1994), Pedagogie, editura All, București
3. Gherguţ, Alois 2006, Psihologia persoanelor cu cerinţe speciale, Editura Polirom, Iaşi
4. Vrăjmaş, Ecaterina, 2001, Strategiile educaţiei inclusive, Editura Polirom
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INTEGRAREA COPIIILOR CU C.E.S.
ÎN EDUCAŢIA ONLINE
Prof. înv. primar şi preşcolar Vâlcu Daniela
Gr. P.P. „Floare Albastrã” Craiova, jud. Dolj
O dificultate de învăţare se referă la o întârziere, o tulburare, o dezvoltare încetinită în
plan emoţional sau comportamental. Se manifestă prin dificultăţi semnificative în
achiziţionarea şi utilizarea receptării şi înţelegerii limbajului, a vorbirii, scrierii, citirii
(literizării, silabisirii), a raţionamentului şi abilităţilor matematice, ca şi unor abilităţi sociale.
Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă
cerinţelor tuturor elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi
aptitudinal peste medie, dar şi celor care manifestă deficienţe de învăţare. Ambele categorii
pot fi considerate cu cerinţe educative speciale şi necesită un program individualizat de
învăţare.
Progresele înregistrate de psihologia şi pedagogia diferenţiată, perfecţionarea
tehnicilor de cunoaştere a dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii mai
nuanţate de copii în raport cu capacitatea lor de răspundere la exigenţele şcolare. În rândul
acestora, alături de elevii cu CES integraţi individual, există şi elevi cu dificultăţi de învăţare,
cu ritm lent de acumulare de achiziţii dar cu intelect normal. Confundaţi adesea cu elevii din
prima categorie, sunt nestimulaţi sau categorizaţi ca atare.
Se consideră că un copil/elev are dificultăţi de învăţare dacă:
- există o diferenţă semnificativă între capacităţile sale şi performanţa şcolară atinsă;
- progresul realizat de el în procesul de învăţare este minim sau zero, pe o perioadă mai mare
de timp;
- are o dizabilitate/incapacitate care-l împiedică să utilizeze facilităţile educaţionale care sunt
puse la dispoziţia copiilor de aceeaşi vârstă cu el;
- lucrează în plan şcolar la un nivel inferior copiilor de aceeaşi vârstă;
- are dificultăţi persistente în învăţarea citit-scrisului şi a calculului matematic;
- are dificultăţi emoţionale şi de comportament care împiedică frecvent şi la un nivel
considerabil procesul de învăţare a copilului sau chiar a întregii clase;
- are deficienţe senzoriale şi psihice care necesită un echipament sau servicii specializate
suplimentare;
- are dificultăţi continue de comunicare şi interacţiune care-l împiedică în dezvoltarea unor
relaţii sociale echilibrate şi formează obstacole în procesul învăţării.
Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în vederea
integrării copiilor cu nevoi speciale sunt:
• informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării,
educaţiei chiar şi pentru copiii ce au abandonat şcoala;
• sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării în transformarea
şcolii într-o şcoală integrativă;
• schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale;
• dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de
integrare (ex.: poliţia, serviciile sociale, spitale, etc.);
• implicarea părinţilor copiilor din clasă în vederea reacţionării mai rapide la probleme şi
acordarea sprijinului suplimentar copiilor cu nevoi speciale.
Alternativă a învăţământului special, educaţia integrată permite acordarea serviciilor
de sprijin pentru copii cu posibilităţi reale de recuperare şi reintegrare, care altădată ar fi fost
orientaţi către şcoala specială.
Forme de integrare a copiilor cu CES:
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integrare totală - elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită, cu exceptia
programelor terapeutice care se pot desfășura în spații speciale, destinate acestui
scop;
b. integrare parțială - elevii cu CES petrec doar o parte din timp în școala obișnuită,
sau la anumite discipline școlare unde pot face față;
c. integrare ocazională – participare ocazională în comun la diferite excursii, serbări,
întreceri sportive, spectacole etc.
Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES,
va iniția acțiuni care presupun: colaborarea cu părinții și consilierea acestora; implicarea
directă (participant activ) în lucrul efectiv cu copiii, și nu în calitate de observator.
Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de
deficienţă al copilului. Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor
programului intră în resortul unei persoane competente: psiholog, psihopedagog, profesor
consilier. Ceea ce revine învăţătorului va fi aplicarea programului stabilit împreună cu
psihologul, sub forma unor activităţi suplimentare (aditive la programa şcolară) în sălile de
clasă.
Pornind de la principiul dreptului egal la educație pentru toți copiii, metodele activparticipative permit elevului satisfacerea interesului pentru cunoaștere, facilitează contactul
cu realitatea înconjurătoare, sporind gradul de socializare a elevilor, stimulează și dezvoltă
învățarea prin cooperare. Metodele care favorizează înțelegerea conceptelor și ideilor,
valorifică experiența proprie a elevilor sunt: discuția, dezbaterea, jocul de rol. Metodele care
stimulează gândirea și creativitatea îi determină pe elevi să caute și să dezvolte soluții pentru
diferite probleme, să compare și să analizeze situații date sunt: studiul de caz, rezolvarea de
probleme, exercițiul. Metodele prin care elevii sunt învățați să lucreze productive unii cu alții
și să-și dezvolte abilități de colaborare sunt: mozaicul, proiectul în grupuri mici.
Cadrul didactic trebuie să pună un accent pe abordarea pozitivă a comportamentului
copiilor, ameliorarea practicilor educaţionale, cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării
sau etichetării copiilor, evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării
copiilor, exprimarea încrederii în posibilităţile fiecărui copil de a reuşi.
Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă
fundamentală a sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale
evoluţiei din societatea contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile
de acceptare/valorizare socială a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi
integra într-o societate aflată în continuă transformare.
Măsurile de sprijin pentru prevenirea şi combaterea barierelor de atitudine includ
cel puţin:
a) informarea părinţilor ai căror copii frecventează unitatea de învăţământ cu privire la
educaţia incluzivă şi incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES;
b) informarea elevilor din unitatea de învăţământ cu privire la educaţia incluzivă şi
incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES, într-un limbaj adaptat vârstei şi, de
preferinţă, utilizând educaţia de la egal la egal;
c) informarea conducerii unităţii de învăţământşi a cadrelor didactice cu privire la
educaţia incluzivă şi incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES
Cooperarea între instituţiile de învăţământ special şi unităţile învăţământului de masă a
devenit o modalitate pentru a asigura şanse egale copiilor cu dizabilităţi. În consecinţă, au fost
stabilite structuri de învăţământ special integrat sub forma claselor speciale şi a programelor
de integrare.
Cum pot fi integraţi copiii cu CES în activităţile online
Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o
singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea
a.
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doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat. Împărțirea acestuia
îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
Identificarea canalului sensorial preferat: vizual, auditiv, practice și adaptarea
materialului educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților
în această situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum
copilul lor devine mai receptiv și înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate pe
canalul senzorial preferat.
Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copiii colaborează mai
bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest punct
de vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să adapteze mai ușor
nivelul explicațiilor funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
Copiii cu nevoi educaţionale speciale sunt integraţi treptat în şcolile învăţământului de
masă, cu asistenţa specialiştilor în psihopedagogie. Copiii urmează temporar clase speciale
până la integrarea în şcolile învăţământului de masă. Ei pot de asemenea să urmeze atât clase
speciale, cât şi clase din învăţământul de masă. Programele de integrare sunt organizate pentru
a sprijini integrarea individuală a 8-12 elevi în diverse clase din învăţământul de masă (pentru
2-3 unităţi de învăţământ din aceeaşi zonă).
BIBLIOGRAFIE
1. Baban Adriana „Consiliere educațională”, Ghid metodologic pentru orele de dirigentie și
consiliere, Ed. ASCR, 2009
2. Gherguţ, A., Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Stategii diferenţiate şi
inclusive în educaţie, Editura Polirom, Iaşi. 2006
3. Golu, P., Zlate, M., Verza, E., Psihologia copilului - manual pentru clasa a XI a şcoli
normale, E.D.P., Bucureşti, 1994.
4. Moisin, Anton, Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007
5. Nicola, I., Tratat de pedagogie şcolară, E.D.P., Bucureşti, 1996
6. Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară (2009)
7. Vrasmaș Ecaterina Adina, Introducere în Educația cerințelor speciale, Universitatea din
București, Editura Credis, 2004
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,,TOȚI SUNTEM EGALI!”
-concursProf. înv. primar Vasilache Mihaela
Șc. Gimn ,,Gh. Munteanu’’, structură a Șc. Gimn. Nr.18, Galați
« Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mișcă în armonie cu
mințile elevilor săi, trăind împreună dificultățile și victoriile intelectuale deopotrivă."
(J.Dewey)
ARGUMENT
Fiecare copil este unic şi îşi are propria sa valoare, indiferent de problemele pe care le
prezintă în procesul de învăţare şcolară. Recunoaşterea drepturilor egale pentru toţi oamenii,
în general şi pentru toţi copiii, în mod special, fără discriminare, subliniază faptul că nevoile
fiecăruia sunt la fel de importante. Fiecare copil trebuie înţeles ca un participant activ la
învăţare pentru că fiecare aduce cu sine, în procesul complex al învăţării şi dezvoltării, o
experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune specifică, un ritm personal, un
model de abordare, un context cultural căruia îi aparţine, o valoare.
SCOPUL
Sprijinirea și promovarea unei atitudini de acceptare şi înţelegere firească a raporturilor dintre
copiii cu nevoi speciale sau defavorizați social şi copiii consideraţi « normali »,
Promovarea activităţilor online ca formă de educaţie alternativă.
OBIECTIVE
Dezvoltarea abilităţilor de autoreglare emoţională – cunoaşterea emoţiilor, identificarea
propriilor emoţii în diferite situaţii, explicarea emoţiilor, verbalizarea emoţiilor, în vederea
integrării cu şanse egale alături de ceilalţi copii;
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală, de iniţiere şi menţinere a unei
relaţii de prietenie.
MODUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
Concursul se va desfăşura on-line pe două secţiuni:
Secţiunea I –Conceperea unui afiș ,,Reclama personală’’.
Secţiunea II- Atelier de creaţie -’’Surprize pentru prietenii mei’’- confecţionarea de
jucării/ accesorii pentru prietenii din grup.
Etapa I: prezentarea temei concursului;
Detalii de organizare: Concursul propus, se desfăşoară la distanță și reprezintă o noutate, dar
și o provocare pentru elevii cu cerințe educaționale și trebuie să ofere condiţii optime pentru
toţi participanţii, fără discriminare.
Etapa II: Înscrierea candidaților
Etapa III: Derularea activităţilor - Participanţii vor posta on-line lucrările realizate, însoţite
de o scurtă prezentare a acestora. Produsele muncii vor alcătui portofoliul fiecărui concurent
şi va fi păstrat de acesta până la proxima întâlnire cu membrii comisiei. Se recomandă
etichetarea/semnarea acestora pentru a fi identificate.
Etapa IV: Afişarea rezultatelor: vizualizarea lucrărilor va fi făcută de comisie și de elevii
numiți să facă parte din comisie care vor aplica criteriile de evaluare şi vor întocmi un
clasament.
Etapa V: premierea câştigătorilor-on line, diplome;
Descrierea activităţilor: Pornind de la ideea că fiecare copil este unic și își are propria sa
valoare, concursul urmăreşte integrarea copiilor cu cerințe educaționale, identificarea
propriilor valori și emoții în diferite situații dar și exprimarea unor capacităţi de comunicare
online, de inițiere și menținere a unei relații de prietenie în mediul on-line, cât şi
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recunoașterea unor capacități și aptitudini de muncă, de exprimare artistică „altfel” într-un
context ce se află într-o continuă schimbare.
Astfel, secţiunile destinate concursului urmăresc conceperea unei reclame personale dar
și confecționarea unor jucării/ accesorii, secțiuni prin care elevii se autodescoperă și își
valorifică propriile emoții, capacități.
Sectiunea I-Conceperea unui afiș cu tema ,,Reclama personală’’. Fiecare participant va
trebui să creeze o reclamă a propriei persoane prin care își va prezenta creativ, valorile,
trăsăturile personale. Lucrările se vor realiza în format A3 (creioane colorate, acuarele,
desene, colaj, imagini, poze, rime etc.)
Participanţii vor trebui să realizeze lucrările la secţiunile mai sus menţionate în termen de 24
de ore şi le vor posta on line, iar după finalizarea concursului, le vor posta pe
pagina/platforma şcolii.
Secţiunea II -Ateliere de creaţie „Surprize pentru prietenii mei”. Participanţii vor avea de
confecţionat jucării/accesorii pentru prietenii din grup. Produsele vor fi realizate din diverse
materiale: plastic, carton, lemn, materiale textile, mărgele, fire de lână..), vor fi fotografiate și
transmise colegilor prin diferite rețele de socializare.
Modul de desfăşurare al concursului: on line
CRITERII DE EVALUARE
1. Respectarea temei propuse;
2. Valorificarea calităţilor particulare ale limbajului artistic: expresivitate, sugestie;
3. Originalitatea mesajului artistic transmis.
Pentru cele două secţiuni se va evalua creativitatea, originalitatea, estetica lucrărilor. Punctaj
(conţinut adecvat temei - 20p, creativitate - 25p, originalitate - 25p, estetică - 20p, oficiu 10p).
Lucrările vor fi evaluate de evaluatorii din comisia de jurizare cu puncte de la 10 la 100, 10
fiind punctaj din oficiu. Elevii participanţi vor fi clasificaţi în ordine descrescătoare, conform
punctajului obţinut.
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DESPRE EDUCAȚIA INCLUZIVĂ
Prof.înv.preșcolar Vasile Janina-Florentina
Școala Gimnazială Drăgotești, GPN Popânzălești, jud. Dolj
Adesea, educaţia incluzivă este asociată cu acei copii care au dizabilităţi sau care au
„cerințe educaţionale speciale” (copii cu CES). În realitate, termenul de „incluziune” face
referire la conceptul de educație a tuturor copiilor şi tinerilor, conform dezideratului „şcoală
pentru toţi”…, dar ce înseamnă acest concept de „educație incluzivă”?
Vom începe cu definirea termenului de „incluziune”; conform Dicționarului Explicativ
al Limbii Române, cuvântul „incluziune” își are originea în limba franceză-„inclusion”, dar
provine și din latinescul „ inclusion”, având mai multe sensuri, conform DEX:
1. Particulă de metal străin conținută în masa unui corp solid;
2. Defect de fabricație al unei piese, datorat prezenței unor incluziuni (1) sau unor
particule metalice isolate în masa ei;
3. Proprietate care constă în faptul că oricare element al unei mulțimi aparține și altei
mulțimi.
Astfel, conform variantei 3, putem spune că incluziunea educațională reprezintă un
proces de învățare, la care participă toți preșcolarii unei grupe; de fapt incluziunea are loc
concomitent cu creşterea gradului de participare…deoarece educaţia incluzivă înseamnă:
 Valorizarea egală a tuturor preșcolarilorși a personalului;
 Creşterea participării tuturor preșcolarilor grupei la educaţie şi, totodată, reducerea
numărului celor excluşi din cultura, curricula şi valorile comunităţii promovate prin
şcoala/grădinița de masa;
 Restructurarea culturii, a politicilor şi a practicilor din şcoli și grădinițe, astfel încât
ele să răspundă diversităţii elevilor/preșcolarilor din localitate;
 Reducerea barierelor în învăţare şi participare pentru toţi copiii, nu doar pentru cei
cu dizabilităţi sau cei etichetaţi ca având „nevoi educaţionale speciale”;
 Însușirea învăţămintelor rezultate din încercările de depăşire a barierelor de accesare
a şcolii/grădiniței şi de participare din partea unor elevi/preșcolari;
 Înţelegerea diferenţelor dintre elevi/preșcolari ca resursă pentru procesul de învăţare,
nu ca o problem ce trebuie depăşită;
 Recunoaşterea dreptului copilului la educaţie în propria localitate;
 Evoluţia gradului de incluziune în unitățile de învățământ, atât în privinţa
personalului, cât şi în privinţa copiilor;
 Creşterea rolului unităților de învățământ în construirea comunităţilor şi a valorilor
lor, precum şi în creşterea performanţelor;
 Cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă între unitățile de învățământ şi
comunităţi;
 Recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie este un aspect al incluziunii în
societate.
Dacă abordăm optica reformei în domeniul educației actuale,vom observa că din ce în
ce mai mulți copii cu nevoi sau cerinţe educaţionale speciale sunt înscriși actualmente în
învățământul normal de masă. Dar e oare grădinița sau şcoala noastră pregătită pentru această
acceptare a lor? Consider că în ultimii ani s-au realizat progrese considerabile, dar încă mai
sunt multe de făcut…
Trebuie menționat faptul că metodologia de lucru cu acești copii cu nevoi speciale nu
este foarte bine definită pentru cadrul didactic din învățământul de masă ce are o grupă/clasă
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de 19 preșcolari/elevi( în medie), din care unul (cel puțin) este cu cerințe educaționale
speciale… Cum îl notezi pe acest copil cu nevoi speciale astfel încât să nu îl dezavantajezi?
Ce fel de teste să-i aplici la sfârșit de an şcolar? Etc.
Pentru a facilita realizarea cu brio a educației inclusive în grădinițe și școli, consider
că, la nivel de clasă/grupă sau măcar la nivel unitate de învațământ, trebuie să existe un
specialist, altul decât cadrul didactic de la clasă/grupă, care să ofere asistenţă educaţională
(recuperare educaţională, support în pregătirea temelor), asistenţă psihologică (consiliere
individual şi de grup), asistenţa personalului didactic(cadru didactic de sprijin, logoped,
psiholog, psihopedagog); cadrele didactice trebuie să beneficieze anual de cursuri gratuite şi
obligatorii de perfecționare pentru a-și alinia practicile educaționale cu vremurile în care
trăim; cadrele didactice cât și subiecții educației-copiii trebuie să beneficieze de materiale
auxiliare gratuite și de calitate, părinții copiilor trebuie și ei educați astfel încât să recunoască,
să înțeleagă și să accepte deficiențele propriilor copii pe principiul „o situație problem
conștientizată este pe jumătate rezolvată” acest lucru dorindu-se a fi realizat prin intermediul
cursurilor, seminarelor etc. gratuite și obligatorii la care să participe, pe lângă părinții tuturor
copiilor din unitate și specialiști!
Dacă ne dorim o educație modernă, haideți să modernizăm educația încă de la
grădiniță!
Terapii specifice (psihoterapie, ore de recuperare logopedică).
BIBLIOGRAFIE
1. Ccfmoldova.org -ASOC. CopilComunitateFamilie MOLDOVA
2. Dexonline.ro
3. Ecaterina Vrăşmaş ,, Educaţia copilului preşcolar”, Editura ProHumanitas, Bucureşti, 1999.
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ȘCOALA ONLINE – O PROVOCARE, ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. înv. primar Vișan Niculina – Ionica
Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Pitești, jud. Argeș
Prof. Vișan Roberto – Cristian
Liceul cu Program Sportiv ,,Viitorul” Pitești, jud. Argeș
Cu siguranță, nu a fost și nu este ușor pentru nicio unitate de învățământ să-și transfere
activitatea în mediul online. Procesul necesită multă răbdare, o planificare cât mai bună, dar
mai ales o comunicare eficientă între partenerii educaționali – profesori, părinți, elevi.
Şcoala online a apărut neaşteptat, ca o mare necesitate şi ne-a provocat să fim deschişi
către noile tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât eram pregătiţi emoţional, tehnologic,
legislativ, economic etc. Experiența ,,şcoala online” este una inedită, iar acest tip de
învățământ necesită o implicare activă a tuturor factorilor educaționali, pentru valorificarea
eficientă şi raţională a tuturor resurselor.
Pentru ciclul primar, profesorul pentru învăţământul primar a comunicat, pe grupul de
WhatsApp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții sau cu elevii, orarul și modul de
derulare a orelor. Ȋn ceea ce privește orarul, acesta a fost stabilit de comun acord cu părinții, în
funcție și de disponibilitatea acestora și particularitățile de vârstă ale copiilor, ţinând cont de
schema orară şi planificarea calendaristică pe discipline. Părintele a pregătit elevul pentru
acest program și a sprijinit învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă.
Elevii au acces la Internet de pe calculator, laptop, tabletă sau telefon inteligent, căști și
webcam (opțional) pentru a putea participa online. Ȋn cazurile în care elevii nu au avut acces
la Internet, nu aveau acasă echipamentul necesar pentru a se putea conecta şi alte cazuri
speciale, inclusiv elevii cu CES, s-au conceput fișe și activități speciale. S-a lucrat diferențiat,
corespunzător nivelului de dezvoltare cognitivă.
Au fost utilizate, pe lângă fişele de lucru, filmuleţe şi jocuri interactive care să necesite
prezenţa copilului pentru un timp scurt în faţa ecranului.
Cele mai frecvente situaţii-problemă întâmpinate în timpul şcolii online din partea
elevilor şi părinţilor:
- Copiii erau mult mai entuziasmați când mergeau fizic la școală.
- Dificultăţi de utilizare a platformelor şi instrumentelor digitale pentru elevi, părinţi,
profesori.
- Lipsa conexiunii la internet, a semnalului wi-fi uneori. Creşterea costurilor la factura de
telefon pentru depăşirea traficului de date mobile. Slaba funcţionare a aplicaţiilor sau
pierderea conexiunii. În unele cazuri, chiar lipsa echipamentelor IT.
- Nemulţumirea privind utilizarea platformelor online, necesitatea unei perioadei de adaptare,
faptul că, pentru că unii părinți merg la serviciu, copiii au fost nevoiți să se descurce mai mult
singuri.
- Lipsa de interes a copilului pentru acest tip de studiu. Lipsa disciplinei la ore - cadrul
didactic controlează mai greu elevii, tentaţi fiind să discute între ei. Copilul nu mai dă
randament din cauza relaxării şi gândului că este acasă şi nu mai ia școala în serios.
Relațiile interpersonale esențiale în procesul de învățare nu se pot transmite, decât
limitat, la distanță, procesul de predare/învățare presupunând în mod egal evaluarea de către
cadrul didactic a întregii personalități și dezvoltări a copilului.
Personalitatea copilului cu cerințe educative speciale rămâne astfel, de multe ori, în
umbra condițiilor obiective. Dat fiind faptul că imaginea de sine reprezintă pilonul
personalității cu impact major asupra integrării oricărei persoane (cu atât mai mult asupra
celui cu CES), educarea unei imagini de sine favorabile la copiii cu CES se prezintă ca o
condiție de bază a incluziunii şcolare.
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Cerinţele educative speciale desemnează acele cerinţe ori nevoi speciale faţă de
educaţie care sunt suplimentare, dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei
pentru copil. Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături
care necesită o evaluare şi o abordare personalizată. Educaţia necesită o schimbare pentru a
răspunde dezideratului „o societate pentru toţi”. Perceperea socială a acestor copii nu este
mereu constantă, variind de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie
de cultura şi de valorile promovate.
„Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor
fizice, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu
dizabilităţi sau talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate
sau nomade, copii aparţinând minorităţilor lingvistice şi etnice…” – Declaraţia de la
Salamanca, 1994
Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi
copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii.
Din această categorie fac parte: copii cu deficienţe senzoriale şi fizice; copii cu deficienţe
mintale, comportamentale; copii cu tulburări afective, emoţionale; copii cu handicap asociat;
copii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare; copii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune.
Indiferent de vârsta pe care o au, copiii au sentimentul demnităţii personale; copiii cu CES
sunt interiorizaţi, refuzând comunicarea cu oricine; uneori reacţionând violent la frustrare. În
timp, personalitatea copilului se dezorganizează şi apar stări psihice negative: nesiguranţa,
ezitarea, pierderea respectului şi încrederii.
Cum putem ajuta elevul cu dificultăţi de învăţare?
În primul rând, învăţătorul trebuie să posede cunoştinţe care îl fac capabil să
recunoască tulburarea de învăţare a copilului. Care sunt acele simptome, modele de
comportament, care sugerează prezenţa tulburării de învăţare?
În fazele ameliorate şi acute ale tulburărilor de învăţare apare o divergenţă între
performanţele şcolare şi nivelul intelectual al copilului.
Performanţă scăzută, care apare în clasele primare, iar în cazul afecţiunilor mai puţin
grave apare mai târziu. Astfel de disfuncţii sunt: dislexia, disgrafia, discalculia.
Un model comportamental tipic îl reprezintă tulburări ale atenţiei, hiperactivitate şi
neurotizare secundară. În contextul colectivului., copilul nu acordă atenţie nici profesorului,
nici colegilor, dispune de o necesitate motrică crescută, nu poate sta locului, eşecul sistematic
datorat deficienţei intelectuale, respectiv faptului că elevul nu este capabil de performanţele
colectivului, implică dezvoltarea unor simptome comportamentale neurotice secundare: ticuri,
comportament inhibat, sau chiar opusul acestuia, comportament extravagant menit să
compenseze deficienţele intelectuale.
Studiind cu atenţie semnele prezentate ale tulburărilor de învăţare, învăţătorul va fi
treptat în stare să recunoască aceste deficienţe, conform criteriilor enumerate. Prin
recunoaşterea tulburării de învăţare la elevi, învăţătorul a făcut primul pas în remedierea
elevului. Din moment ce învăţătorul devine competent în stabilirea cauzelor dificultăţilor de
învăţare, el va fi capabil să abordeze în mod diferenţiat învăţarea/ educarea acestui elev.
Aceasta necesită eforturi şi energii suplimentare din partea învăţătorului, deoarece elevii cu
dificultăţi de învăţare au nevoie de activităţi recuperatoare şi de o atitudine specifică, conform
nevoilor individuale. Abordarea diferenţiată necesită o colaborare strânsă între pedagog şi
psihologul şcolar. Pe de o parte, învăţătorului îi revin responsabilităţile abordării diferenţiate,
pe de altă parte colaborarea lui cu psihologul şcolar măreşte eficacitatea intervenţiei
educaţionale.
Activitatea psihopedagogică cu copiii cu dificultăţi de învăţare trebuie să prezinte un
efect dublu:
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– având un caracter corectiv-formativ, ea are ca scop central reducerea şi corecţia
deficienţelor intervenite în dezvoltare;
– prin întreţinerea şi stimularea factorilor non-cognitivi ai personalităţii cum ar fi: motivaţia
de învăţare, interes, senzaţia competenţei, aptitudini de comunicare verbală, etc .
Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de
deficienţă al copilului. Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor
programului intră în resortul unei persoane competente: psiholog, psihopedagog, profesor
consilier. Ceea ce revine învăţătorului va fi aplicarea programului stabilit împreună cu
psihologul, sub forma unor activităţi suplimentare (aditive la programa şcolară) în sălile de
clasă.
Considerăm că nu există „reţete” pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de
masă. Cei care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite.
Fiecare copil are dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii
învaţă să trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie.
Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă
fundamentală a sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale
evoluţiei din societatea contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile
de acceptare/valorizare socială a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi
integra într-o societate aflată în continuă transformare.
Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea relațiilor de prietenie si înțelegere
între copii, strategiile incluzive au un impact mai profund. Ele îi învață pe copii să se accepte
așa cum sunt, indiferent de etichetele pe care societatea le pune și să colaboreze în vederea
realizării obiectivelor de interes comun.
Din păcate însă, în școala online, pentru copiii cu CES, socializarea este aproape
inexistentă. Părintele este liantul dintre elev și cadrul didactic/profesor de sprijin/consilier
psiho-pedagog, acesta fiind cel care îl sprijină efectiv pe copilul cu cerințe educaționale
speciale să se conecteze, să-l tempereze atunci când devine agitat și necooperant. Prin fișe de
lucru diferențiate trimise, prin mici recompense primite atunci când duce la bun sfârșit o
sarcină de lucru, copilul cu CES nu iese din sfera învățăturii și se menține conectat la ceea ce
înseamnă actul educațional.
BIBLIOGRAFIE
1. Vrasmaș Ecaterina Adina, Introducere în Educația cerințelor speciale, Universitatea din
București, Editura Credis, 2004 ;
2. Emil Verza, Florin Emil Verza (coordonatori), Tratat de psihopedagogie specială, Editura
Universității din București, 2011.
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ABORDAREA INCLUZIVĂ A COPIILOR CU CERINŢE
EDUCATIVE SPECIALE
Prof. Vîlcu Daniela
Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sfânta Filofteia”, Ștefănești, jud. Argeș
În activitatea pe care o desfăşoară, omul este o fiinţă dependentă de ceilalţi. Are
nevoie permanentă de a comunica şi coopera. Întâlnim în diferite împrejurări oameni cu
deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea
variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de
valorile promovate.
Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. Deseori ne întrebăm noi,
cadrele didactice, cum vom efectua integrarea copiilor cu CES? Este prioritară realizarea
procesului de înţelegere a colegilor cu privire la deficienţele lor. Copiii pot fi foarte cruzi sau
foarte drăguţi cu alţi copii care sunt diferiţi de ei. Atunci când sunt în preajma lor, îi pot imita,
pot râde de ei, se pot juca lângă ei fără să-i includă şi pe ei, prefăcându-se că nu există. De
obicei, copiii reacţionează aşa, atunci când nu înţeleg. Pentru a-i putea înţelege mai bine, se
pot organiza jocuri cu ajutorul cărora pot înţelege diversele probleme cu care se confruntă
copiii cu CES. Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe
care o urmează, condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile
copilului, consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de
învăţare, corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de
a le rezolva, existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate
normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.
Profesorul poate folosi în procesul de predare-învăţare-evaluare diverse strategii şi
intervenţii utile: în primul rând trebuie să ţină cont de crearea unui climat afectiv pozitiv, de
stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare, de încurajarea sprijinului şi
cooperării din partea colegilor, de formarea unei atitudini pozitive a colegilor, încurajarea
independenţei şi creşterea autonomiei personale. Acestea sunt aspecte semnificative de care
cadrul didactic trebuie să ţină cont în vederea facilitării integrării şcolare a acestor copii.
Este foarte important ca noi, cadrele didactice, să le încurajăm eforturile, să îi sprijinim, să îi
apreciem pozitiv în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă. Dar și folosirea
frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie
încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres, centrarea învăţării pe activitatea practică nu sunt
de neglijat când vorbim despre copii cu CES.
De cele mai multe ori, când lucrăm cu elevi cu cerinţe educative speciale, ne gândim
la sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile, la folosirea învăţării afective, la adaptarea
metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare, dar si la sprijinirea elevului să devină membru
al unui grup. Este bine să organizăm activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi
relaţionarea interpersonală (jocuri, excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de
echipă), să îi sprijinim emoţional, să folosim un limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului
lui de înţelegere.
O altă perspectivă ce nu poate fi omisă de către cadrul didactic este aşezarea copiilor
cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele banci, astfel încât să nu le distragă atenţia
restul colectivului şi să fie aşezaţi în apropierea elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca
modele pozitive. Încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei este
importantă. Profesorul trebuie să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca
modalitate de stingere a manifestării agresive a elevului, să fie comentată acţiunea elevului şi
nu personalitatea lui. Este indicat ca profesorul să aprecieze limita de suportabilitate a
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elevului(să nu-l jignească sau umilească), să folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine
deschisă (să nu încrucişeze braţele şi să nu încrunte privirea).
Într-o abordare incluzivă, toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie
valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze lucruri
bune. Fiecare copil are dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună,
copiii învaţă să trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie.
BIBLIOGRAFIE
1. Albu, A., Albu, C., „Asistenţa psihopedagogica şi medicală a copilului deficient fizic”,Iaşi,
Polirom, 2000;
2. Ionescu, S., „Adaptarea socioprofesională a deficienţilor mintali”, Bucureşti,
EdituraAcademiei P.S.R., 1975;
3. Miftode, V. (coord.), „Dimensiuni ale asistenţei sociale: forme şi strategii de protecţie
agrupurilor defavorizate”, Botoşani, Eidos, 1995;
4. Popescu, G., Pleşa, O. (coord.), „Handicap, readaptare, integrare”, Bucureşti,
ProHumanitate, 1998;
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REALITATEA DIN ZILELE NOASTRE
Vizitiu Marius, Școala Gimnazială Pietrari, jud. Dâmbovița
Vizitiu Roxana Claudia, Grădinița Gheboieni, jud. Dâmbovița
,,Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mișcă în armonie cu
mințile elevilor săi, trăind împreună dificultățile și victoriile intelectuale deopotrivă."
(J.Dewey)
Educația sau școala incluziva/integrată implică ideea de reformă a școlii și a societății
în ansamblu, cu scopul de a răspunde dezideratului ,,o societate pentru toți”, care să răspundă
mai bine nevoilor, potențialului și aspirațiilor tuturor copiilor, inclusiv ale celor cu nevoi
educative speciale. S-a ajuns la concluzia că satisfacerea nevoilor educaționale și profesionale
ale celor mai mulți copii nu se poate realiza în centre și școli speciale, care pot genera uneori
și apariția unui sindrom discriminatoriu, segregațional. Se face simțită nevoia ca școala
publică să cuprindă o mai mare diversitate de elevi decât în prezent și să permită incluziunea
(încorporarea) în sistemul de învățământ general a cât mai multor copii cu cerințe
educaționale speciale.
Școala incluzivă:
• unitate de învățământ în care se asigură o educație pentru toți copiii;
• reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare.
Școala incluzivă este școala care :
• nu selectează și nu exclude;
• este deschisă, tolerantă, prietenoasă și democratică;
• este naturală prin eterogenitatea ei;
• valorizează toți elevii;
• se adaptează la diversitatea nevoilor educaționale și la particularitățile de învățare și
dezvoltare.
Principiul egalității de șanse reprezintă conceptul de bază al școlii incluzive, prin
aplicarea căruia aceasta contribuie la anularea diferențelor de valorizare bazate pe criterii
subiective, de ordin etnic sau social. Incluziunea la nivel școlar se realizează prin respectarea
și valorizarea diferențelor socio-culturale existente în rândul elevilor și prin promovarea
bogăției și a diversității experienței educative care rezultă din aceste diferențe.
Romania are de asemenea prevederi constituționale care integrează în mod expres
obligațiile asumate: „Statul recunoaște și garantează persoanelor aparținând minorităților
naționale dreptul la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale,
lingvistice și religioase”. (Articolul 6 din Constituția României)
O școala incluzivă este o școala democratică. Ea încearcă să realizeze respectul
reciproc între membrii implicați și modurile lor diferite de experiență și viață. Școala
incluzivă cere ca toți să lucreze împreună în mod creativ în așa fel încât fiecare elev să învețe.
Școala noastră, în care învață români, maghiari și romi este o școală incluzivă și se
caracterizează prin faptul că:
• Diversitatea este văzută ca o realitate;
• Asigură fiecarui elev accesul la cunoaștere, formare de deprinderi și informație;
• Asigură învățarea individualizată și în echipă;
• Activităţi asistate în care elevii sunt ajutaţi direct de profesor;
• Acordarea timpului necesar studiului şi o instruire bazată pe nevoile de învăţare;
• Folosește pregătirea și amenajările speciale în colaborarea dintre membrii ei;
• Colaborează cu familiile și alți membri ai comunității;
• Implicarea părinţilor;
• Teme curriculare adecvate şi abordate gradual;
516

Repere CES nr. 4

Martie 2021

Sprijin pentru învăţare;
Educaţie adaptată nevoilor specifice şi potenţialului specific;
Se perfecționează permanent.
Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă,
o școală care abordează procesul de predare – învățare - evaluare într-un mod dinamic și
atractiv, o școală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un
factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate de
apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din
interiorul unei comunități .
Integrarea şcolară desemnează un proces de adaptare a copilului la cerinţele şcolii pe
care o urmează, de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului școlar
(clasa) şi de desfăşurare cu succes a prestaţiilor şcolare. Asimilarea de către copil a statusului
de elev este rezultatul unor modificări interne în echilibrul dintre anumite dominante de
personalitate cu consecinţe în planul conduitei sale.
Datorită situațiilor neașteptate, în zilele de azi, școala este din ce în ce mai grea. Și aici
mă refer la condițiile apărute și din cauza cărora școala a devenit online. Probleme
întâmpinate în online:
- copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe canale
video;
- copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin
platforme virtuale, dacă formatul nu este accesibil;
- elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți
când vine vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le
captează suficient atenția;
- pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale,
pentru diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare;
-copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă
singuri materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine în
învățare;
- copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația actuală, la
fel cum e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și schimbe programul
și obișnuințele, în contextul măsurilor pentru combaterea pandemiei.
Am convingerea că orice şcoală va reveni la normal, fiind atât de necesară elevilor,
cadrelor didactice și în special elevilor cu cerințe speciale.
•
•
•

BIBLIOGRAFIE
1. Dorel Ungureanu- Educaţia integrată şi Şcoala Inclusivă, Ed.de Vest Timişoara, 2000.
2. T. Vrăjmaş, „Învăţământul integrat şi / sau incluziv pentru copiii cu cerinţe educative
speciale”, Ed. Aramis, Bucureşti, 2001.
3. Dezvoltarea culturii şi practicilor şcolare inclusive- ghidul formatorului (Accesul la
educaţie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi), Editat de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, decembrie 2005.
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ȘCOALA ONLINE PENTRU COPIII CU CES
Prof. Vizitiu Mariana
Școala Gimnazială „Ion Petrovici” Tecuci, jud. Galați
Educația pentru toți a fost definită ca acces la educație și la calitatea acesteia pentru
toți copii. Școala online a adus pe toți copiii în fața echipamentelor IT. Tehnologia
Informaţională şi de Comunicare este denumirea pentru un ansamblu de instrumente şi resurse
tehnologice utilizate pentru a comunica şi pentru a crea, a difuza, a stoca şi a gestiona
informaţia destinată procesului educativ.
Cerinţe educaţionale speciale (CES) reprezintă necesităţi educaţionale suplimentare,
complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi
celor caracteristice unei anumite deficienţe, tulburări sau dificultăţi de învăţare precum şi o
asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.).
Orice copil integrat în învățământul de masă va beneficia după posibilități de acele
categorii de servicii solicitate de natura cerințelor educative speciale pe care le prezintă,
numite și servicii educaționale de sprijin. Printre acestea amintim: activitățile de învățare
individualizate, activități de evaluare și adaptare curriculară, activități de intervenție
recuperatorie individualizată, servicii pentru părinți dar și servicii pentru personalul didactic.
Principalul obiectiv al școlilor de masă unde învață elevi cu cerințe educaționale
speciale este acela de a asigura o bună integrare a acestora în mediul școlar.
Un curiculum adaptat este în favoarea tuturor elevilor, mai ales a celor cu cerințe
speciale de învățare, deoarece permite fiecărui elev să progreseze în ritmul său propriu și să
fie tratat în funcție de capacitățile sale de învățare. Așadar este nevoie de o adaptare a
procesului instructiv educativ la posibilitățile intelectuale, la interesele cognitive, precum și la
stilul și ritmul de învățare al elevului.
Toți elevii care participă la procesul instructiv educativ trebuie să beneficieze de o
diferențiere educațională, deoarece au abilități și interese diferite, au experiențe anterioare de
învățare diferite, au diferite comportamente afective, timiditate și emotivitate crescută,
precum și un potențial individual de învățare, unii învață într-un ritm diferit cu un stil diferit.
Avantajele utilizării TICîn școala online:
• motivarea elevilor, dezvoltarea interesului pentru studiu;
• lecţii diferenţiate, în funcţie de potenţialul fiecărui elev;
• învăţarea individualizată;
• învăţare activă, eficientă, interactivă;
•evaluare cu un grad mai mare de obiectivitate şi adaptată la nivelul de dezvoltare al
elevilor;
• dezvoltarea abilităţilor de lucru cu calculatorul;
Profesorul, prin utilizarea TIC în educația incluzivă, în procesul de predare – învățare
cu copiii cu CES, poate să utilizeze softuri educaționale specializate în învățare și terapii
specifice, să proiecteze lecţii în care să integreze tehnologia modernă.
În procesul educaţiei incluzive TIC poate facilita actul educaţional prin:
• adaptabilitate la particularităţile psiho-fizice ale copiilor;
• abordarea materialului de studiat într-o manieră interactivă;
• stimularea motivaţiei pentru învăţare prin prezenţa componentei ludice;
• oferirea sentimentului de confort (ameliorarea imaginii de sine) copiilor cu CES.
Există softuri educaţionale cu specific de învăţare și terapii specifice pentru copiii cu
CES precum: Viacam sau eViacam, program care înlocuieşte funcţionalitatea locomotorie
permiţând utilizatorului să mişte cursorul mouse-ului prin mişcarea capului, Simon listens-un
soft pentru persoanele cu handicap fizic, creat pentru a le da posibilitatea de a utiliza chat-ul,
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pentru a scrie e-mailuri, pentru a naviga pe internet,un program de recunoaştere a vorbirii ce
permite înlocuirea mouse-ul şi a tastaturii, Balabolka - soft de convertire a unui text în format
audio, Expresiile feţei – aplicaţie Jawa ce permite modificarea expresiilor faciale ale
modelelor prezentate cu ajutorul diverselor opţiuni sau, alegând expresii predefinite, care este
recomandat în tulburări de comportament şi tulburări afective şi de relaţionare, Lopedix şi
Evalogos sunt softuri specializate în logopedie, destinate tuturor copiilor cu dislexie, dislalie
şi întârzieri de limbaj, fiind adaptabile atât pentru copiii preşcolari cât şi pentru învăţământul
primar şi permiţând dezvoltarea conţinutului prin adăugarea de noi cuvinte, sunete, imagini,
filme, Minighidul logopedic „Şi eu vreau să vorbesc corect” elaborat de Gherle Şoimiţa Anca,
Sebran's ABC conţine imagini în culori, o muzică plăcută şi jocuri captivante, cu ajutorul
cărora copiii pot învăţa să scrie şi să citească.
Learn ABC for Kids este o aplicație gratuită, distractivă de activități. Acest lucru ajută
copilul să învețe alfabetul într-un mod interactiv.
Toate aceste softuri pot fi folosite dar depinde de abilitățile părinților și existența unui
echipament IT compatibil și resurse financiare deoarece multe aplicații sunt cu plată. Nu toate
familiile copiilor cu dizabilități dispun de toate acestea.
Personal, pentru elevul cu dizabilități severe dar și pentru alți elevi de clasa I cu
probleme de învățare am folosit materialele create personal sau de către alți colegi și puse la
dispoziție gratuit pe platformele https://www.liveworksheets.com, https://wordwall.net,
https://learningapps.org.
Liveworksheets ne permite să transformăm foile de lucru tradiționale, tipărite (doc,
pdf, jpg) în exerciții interactive online cu autocorecție, pe care le numim „foi de lucru
interactive”. Foile de lucru interactive pot include sunete, videoclipuri, exerciții de drag and
drop, alăturare cu săgeți, alegere multiplă, exerciții de vorbire pe care elevii trebuie să le facă
folosind microfonul, scriere pe tastatură.
Elevii folosesc aplicația ușor accesând linkul postat de profesor pe grupul clasei,
messenger. Ei se pot autoevalua. Ei preferă tehnologia, pot evalua performanța, pot relua
exercițiile. În fond, „repetiția este mama învățăturii”. Profesorul verifică mult mai ușor,
aplicația afișând răspunsurile corecte și pe cele incorecte. Fișa se poate printa astfel că lucrul
se poate realiza și în sala de clasă și acasă cu ajutorul părinților.
Pentru scrisul de mână am folosit platforma MozaiK care la instrumente conține o
tablă interactivă ce transformă scrisul pe tastatură în scris de mână, o tablă cu cifre pe care le
poți muta ușor pentru a demonstra efectuarea exercițiilor, așezarea numerelor, relațiile dintre
numere. Este o platformă grozavă datorită filmelor 3D, manualelor digitale cu posibilitatea
scrierii direct pe ele. Scrisul de mână poate fi demonstrat copiilor și prin folosirea aplicației
Droidcam, prin comectarea telefonului mobil la calculator sau folosirea unei tablete grafice.
Școala online sincron nu este ”ieftină” nici pentru elev, nici pentru profesor. Și școala
online asincron necesită cheltuieli: auxiliare, imprimantă, consumabile.
Evoluția unui copil atipic depinde de cunoștințele, răbdarea, empatia cadrului didactic,
dar mai ales, în școala online, de sprijinul familiei. Sunt copii cu tulburări senzoriale care nu
pot sta în fața unui ecran. Nu toate materiile se pot face fără prezența fizică a profesorului.
Copilul cu CES are nevoie să te știe lângă el, să-l ajuți. Nu este ușor să predai scrisul de mână,
să înțelegi matematica, cunoașterea mediului și desenul, să cânți doar prin intermediul
tehnologiei.
BIBLIOGRAFIE
https://sites.google.com/site/ticpentruces/instrumente-tic-pentru-ces
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EDUCAŢIA ONLINE PENTRU ELEVII CU CES
- DIFICULTĂŢI SI SOLUŢII Vlad Roxana-Camelia
C.S.E.I. „Sfânta Filofteia”, Ștefănești, jud. Argeș
Printre măsurile de a reduce cât mai mult răspândirea virusului Sars-CoV-2 şi a
combate infecţia, s-a numărat şi închiderea şcolilor. Decizia a determinat numeroase
schimbări în activitatea educaţională şi a impus găsirea unor strategii rapide şi modern pentru
a asigura în continuare învăţarea. Soluţia a fost şcoala online realizată prin intermediul
diverselor instrumente informatice.
Procesul nu a fost lipsit de dificultăţi, accesul la internet și tehnologie, implicarea
familiei, capacitatea de a utilize tehnologiile modern atât de către cadrele didactice, cât şi de
către copii şi părinţi au constituit unele dintre problemele întâmpinate, dar în cele din urmă
„actorii” implicaţi-profesori, părinţi, elevi-s-au mobilizat, au învăţat să folosească platformele
informatice, şi-au dezvoltat abilităţi digitale şi s-au adaptat noii realităţi. În acest context poate
că elevii cu CES au fost cei mai afectaţi, ei având în mod particular o vulnerabilitate la
schimbările apărute, iar acomodarea la noua modalitate de desfăşurare a lecţiilor a reprezentat
o problem pentru mulţi dintre ei.
Părinţii au mărturisit că ruperea rutinei ca urmare a instalării perioadei de carantină
le-a exacerbate problemele comportamentale, pierderea contactului social a avut un impact
negative asupralor, de asemenea în timpul orelor online le-a fost dificil să se concentreze, să
înţeleagă sarcinile, rezistau foarte puţin la calculator sau unii elevi nu tolerau deloc prezenţa
acestuia. Controlul instrucţional, stimularea atenției și menţinerea motivației elevilor cu CES
au fost dificultăţi pe care profesorul a trebuit să le confrunte. În cazul celor cu deficienţe
senzoriale urmărirea claselor video, platformele virtuale au fost o provocare, mai ales dacă nu
s-au folosit într-un format accesibil şi adaptat.
Pentru realizarea instruirii la distanță a elevilor cu CES au fost propuse măsuri
flexibilizate şi individualizate în funcţie de nevoile fiecărui copil, de posibilitățile sale de
învățare și gradul afectării, ca atare s-au adaptat programul de participare la lecţii, materialele
şi instrumentele folosite. În activitatea proprie am observant că implicarea şi acomodarea la
educaţia online a depins de afecţiunea copilului, nivelul de dezvoltare, particularităţile
psihoindividuale şi de aparatura disponibilă.
Cu unii dintre elevi orele s-au desfăşurat fără mari probleme, mai dificil a fost pentru
cei cu tulburări de spectru autist şi pentru cei aflati la clase mici, ei având nevoie ca timpul de
lucru să fie micşorat, iar părinţii să le fie alături şi să îi ghideze în îndeplinirea cerinţelor. Am
utilizat diferite mijloace specifice, instrumente şi tehnici digitale care să mă ajute să îmi
îndeplinesc scopul didactic şi să menţin interesul copiilor.
Aplicația Whatsapp video, site-urile cu informații și ilustrații, softurile educaţionale,
platformele specializate de e-learning, aplicațiile pentru comunicare prin apeluri video/
videoconferințe, diferitele aplicaţii prin care s-au putut realize activități interactive, au
reprezentat pentru mine şi elevii mei resurse foare utile. Esenţială a fost şi permanenta
colaborare cu familia, care a constituit un factor important în medierea relaţiei profesor-elev
în acest context al învăţării online.
Şi anterior pandemiei se utilizau diferite aplicaţii care să faciliteze învăţarea la elevii
cu CES, de aceea mijloacele innovative bazate pe tehnologii informaționale și de comunicare
pot reprezenta un punct important în educarea copiilor cu CES, dar şcoala online nu poate să
substituie cu success sistemul traditional. Învățarea în clasă şi interacţiunea cu colegii şi
profesorii optimizează dezvoltarea socio-emoţională şi randamentul şcolar.
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CE PUTEM FACE PENTRUCOPIII CU CES ?
Prof. înv. primar, Vladu Ana Nicoleta
Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu”, Tg-Jiu, jud. Gorj
Motto: „Toţi trăim sub acelaşi cer dar nu
toţi avem acelaşi orizont.” - Konrad Adenauer
Poate fiecare profesor a încercat să răspundă la un moment dat la întrebări de genul:
De ce nu toţi elevii mei progresează în acelaşi fel? Cum pot să-i ajut pe toţi să înţeleagă? Cum
pot să-i ajut pe cei care învaţă mai greu? Un prim pas în oferirea răspunsurilor la aceste
întrebări stă în faptul că învățătorul ar trebui să accepte, în primul rând, diversitatea dintr-o
clasă; faptul că fiecare elev are propriile sale capacităţi intelectuale, diferite de cele ale altor
colegi, că fiecare are stilul său propriu de a învăţa şi fiecare are nevoile sale în privinţa
asimilării de informaţii. Aşadar, unul dintre cele mai importante aspecte ale învăţământului
actual este nevoia sa de adaptare la necesităţile copiilor, oricare ar fi acele necesităţi şi oricare
ar fi copiii – fie că sunt copiii cu CES, fie că pur şi simplu sunt copii cu un ritm mult mai încet
de învăţare.
O astfel de metodă de adaptare o constituie şcoala incluzivă, o şcoală ce se axează pe
includerea acelor copii sau chiar grupuri ce au fost anterior marginalizate şi care implică în
procesul de învăţare şi de luare a deciziilor părinţii, îngrijitorii şi consilierii specializaţi.
Cel mai important lucru de luat în considerare este că predarea în cadrul diversităţii implică
predarea pentru fiecare individ în parte. Ţinând cont de interesele fiecărui elev, de
experienţele şi ţelurile sale facem, de fapt, un pas important în educaţia elevilor şi integrarea
lor în societate, după terminarea studiilor. Mai mult, putem spune că diferenţele dintre indivizi
sunt mult mai pregnante decât cele dintre grupuri. Din acest punct de vedere, poate una dintre
cele mai mari provocări căreia trebuie să-i facă faţă un învățător este adaptarea stilului de
predare astfel încât să corespundă necesităţilor fiecărui elev în parte.
Predarea la elevii cu nevoi speciale solicită aceleaşi strategii şi practici ca şi predarea
la orice alt tip de clasă. Cu alte cuvinte, o bună metodă de predare în general va fi o bună
metodă de predare şi pentru elevii cu nevoi speciale. Toţi elevii au dreptul să aştepte de la
învăţământ cele mai bune şi eficiente metode, iar elevii cu CES nu fac diferenţă.
Şcoala incluzivă reprezintă o provocare pentru şcolile obişnuite, însă ea nu trebuie
privită ca o ameninţare pentru performanţa acestor şcoli. Multe dintre aceste instituţii găsesc
ca fiind dificil să integreze elevii cu nevoi speciale în cadrul claselor obişnuite. Însă această
teamă poate fi depăşită prin educaţie, resurse didactice adecvate, sprijin şi nu în ultimul rând
credinţa că incluziunea este un drept moral şi social ce nu poate fi negat nimănui.
În cadrul şcolii incluzive trebuie să se colaboreze cu diferiţi specialişti în domeniul
educaţiei, cum ar fi psihologi, consilieri, terapeuţi şi alţi specialişti pentru că doar împreună
vor reuşi să obţină cele mai bune rezultate. Profesorul consultant pentru CES este probabil cel
care va lucra cel mai mult cu fiecare profesor în parte, el fiind şi cel care va participa în cea
mai mare măsură la orele de curs.
Ideea este ca şcolile, centre de învăţare şi educaţie, să se schimbe astfel încât să devină
comunităţi educaţionale în care nevoile tuturor elevilor şi profesorilor să fie îndeplinite.
Şcolile incluzive nu mai asigură o educaţie obişnuită sau o educaţie specială, ci asigură o
educaţie incluzivă, iar ca rezultat elevii vor putea învăţa împreună. Cu alte cuvinte, acest tip
de şcoală este deschisă tuturor elevilor, astfel încât toţi elevii să participe şi să înveţe. Pentru
ca acest lucru să se întâmple, profesorii şi şcolile, în general, au nevoie de o schimbare, pentru
a întâmpina cu mai mult succes diversitatea nevoilor elevilor. Educaţia incluzivă este un
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proces de facilitare a procesului de învăţare pentru toţi elevii, chiar şi pentru cei ce au fost
anterior excluşi.
Printre avantajele şcolii incluzive se numără faptul că elevii cu CES sunt trataţi ca
parte integrantă a societăţii, au ca model restul colegilor care nu au probleme, atât copiii cu
CES cât şi colegii lor îşi dezvoltă abilităţile comunicative, devin mai creativi, acceptă
diversitatea, etc. Profesorii adoptă metode diverse de predare-învăţare, de care beneficiază toţi
elevii, nu numai cei cu CES. Socializarea între elevi şi dezvoltarea prieteniilor între colegi
este destul de importantă în dezvoltarea procesului de învăţare, datorită schimbului de
informaţii permanent.
În ceea ce priveşte cadrele didactice din cadrul şcolii incluzive, ele trebuie încurajate
să adopte practici moderne în cadrul orelor de curs, să se autoperfecţioneze în permanenţă în
ceea ce priveşte copiii cu CES. Un alt rol important pe care cadrele didactice îl au este acela
de a-i face pe copiii fără probleme să-şi accepte şi să-şi ajute colegii cu CES, fără a-i
ridiculiza sau exclude. Trebuie precizat, de asemenea, că alături de cadrele didactice şi colegii
de clasă, un rol important în asigurarea succesului copiilor cu CES este atribuit familiei şi
părinţilor acestor copiii. A fost demonstrat, de altfel, că în acele cazuri în care părinţii şi
familia, în general s-au implicat activ în procesul de învăţare, copiii cu CES au avut rezultate
mult mai eficiente. Prin această implicare activă a familiei se crează, de fapt, o comunitate
incluzivă ce-i va ajuta pe copiii cu CES să se integreze mai repede şi cu mai mult succes în
societate, după terminarea studiilor.
Aşadar, necesitatea de redimensionare a învăţământului pentru a stabili standarde
educaţionale şi pentru a determina şcolile să devină responsabile de rezultatele elevilor,
necesită un mare efort şi dedicaţie, atât colectiv cât şi individual. Pentru aceasta trebuie să
credem că fiecare copil în parte poate învăţa şi reuşi, că diversitatea ne este utilă tuturor şi că
elevii expuşi diferitelor riscuri le pot depăşi printr-o atenţie şi implicare din parte cadrelor
didactice şi a comunităţii, în general.
Pe măsură ce va interveni această redimensionare a învăţământului, incluziunea nu va
mai fi privită ca o acţiune izolată, distinctivă, ci va deveni o acţiune naturală, simultană.
Concluzionând, putem spune că incluziunea nu-i implică numai pe copiii cu CES; ea este de
fapt o realitate şi recunoaşterea faptului că fiecarecopil este unic. Şcoala incluzivă ne
demonstrează, aşadar, că suntem unul, dar nu unul şi acelaşi.
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE – OPORTUNITĂȚI ȘI AMENINȚĂRI PENTRU COPIII
CU CES. JOCUL
Prof. Vlaicu-Nicula Claudia,
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”, Pitești, jud. Argeș
Contextul actual de învățare a constituit o mare provocare pentru toți cei implicați în
procesul educativ. Cu atât mai mult, educația copiilor cu cerințe speciale a traversat o
perioadă dificilă de căutare de soluții, astfel încât aceștia să poată beneficia de acceptarea
diferenței, dar și de un act educativ eficace.
În mod fundamental, educația copiilor cu CES, indiferent de context, trebuie să aibă în
vedere principiul enunțat de către UNESCO: „Școlile trebuie să primească toți copiii,
indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, emoțională, lingvistică sau oricare alta.
Aici trebuie cuprinși și copiii cu dizabilități, și copiii talentați, și copiii din zonele rurale
isolate și cei din populațiile nomade, și copiii minorităților lingvistice, entice sau culturale,
precum și copiii din alte grupuri sau zone marginale” (Cadrul de acțiune privind cerințele
educative speciale, UNESCO/ Conferința de la Salamanca, 1994, p. 6).
Pe de altă parte, este evident că învățământul online vine cu oportunități, dar și cu
limitări, pentru toți elevii, inclusive cei cu cerințe speciale.
Acest tip de învățământ trebuie astfel organizat, astfel încât să includă condițiile de
care are nevoie copilul cu CES:
- condiții de stimulare și sprijin al dezvoltării;
- flexibilitate didactică;
- adaptarea curriculum-ului la posibilitățile individuale;
- individualizarea educației;
- protecție socială;
- programe individualizate de intervenție;
- integrare școlară și socială.
Cadrele didactice aflate în situația de a avea în colectivitate un copil cu CES, pentru
asigurarea progresului școlar, va iniția acțiuni care presupun: colaborarea cu părinții și
consilierea acestora; implicarea directă (participant activ) în lucrul efectiv cu copiii.
Cu siguranță, cea mai mare provocare este menținerea interesului elevilor cu CES în
învățarea online. Cea mai bună modalitate este, în toate contextele, jocul, într-o varietate de
jocuri didactice perfect adaptate dezvoltăriielevului cu CES pe cele patru mari arii:
socializare, autonomie personală, dezvoltare cognitivă și adaptare senzorială.
Proiectarea jocurilor virtual este rezultatul următoarelor etape metodice: observarea
directă a copilului și interviul cu părinții și terapeuții, studierea documentelor de diagnostic și
a recomandărilor primite de la specialiști, pentru cunoașterea competențelor reale ale
copilului, pentru a depista tipul de inteligență care primează, modul de învățare, aspecte care
îl motivează.
Astfel, jocurile de dezvoltare cognitivă au un loc privilegiat între activitățile alese
pentru perioada învățământului online. Gândirea, memoria, atenția, motivația, creativitatea
reprezintă elemente esențiale în obținerea reușitei școlare. Elevul cu CES trebuie să urmeze o
program adaptată conform cu nivelul dezvoltării sale intelectuale. Dintre mijloacele/
procedeele pe care profesorul le poate folosi pentru a-l ajuta pe copil să învețe cu ușurință și
să progreseze, pot fi inventariate:
* folosirea în predare a mijloacelor audio-vizuale (de exemplu, în cazul elevilor
cu ADHD și autism au un randament considerabil);
* jocuri de sinteză perceptual în cadrul software-ului educativ (manual digitale)
* jocuri cu elemente de abstractizare și generalizare (de exemplu, jocul omisiunilor –
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excluderea elementelor nepotrivite dintr-un ansamblu/ sesizarea elementelor lipsă dintr-un
ansamblu); jocuri asociative („Jocul categoriilor”, „Familia de animale“; „Salata de legume”;
„Care este casa lui?”, „La ce foloseşte …?”), jocul ghicitorilor.
* evaluarea prin metoda proiectelor.
Jocurile care pot fi folosite în procesul de integrare a elevilor cu cerințe educaționale
speciale în învățământul de masă sun textrem de numeroase; ele pot fi folosite la absolute
orice materie, în activitățile extrașcolare, fiind un bun aliat în menținerea interesului elevilor
cu CES în învățarea online.
BIBLIOGRAFIE
1. Verza, E., & Paun, E. (1998). Educatia integrată a copiilor cu handicap, Unicef.
2. Popescu, G., & Pleșa, O. (coord). (1998). Handicap, readaptare, integrare. București,Ed.
Pro Humanitate.
3. Vrăjmaș, T. (2001). Învăţământul integrat şi/sau incluziv pentru copiii cu cerinţe educative
speciale. București, Ed. Aramis.
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ONLINE
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES
Prof. înv. primar Voineag Adina, Prof. înv. primar Grosu Ramona
Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Telega, jud. Prahova
O componentă a sistemului actual de învăţământ o constituie învăţământul special.
Acest tip de învățământ oferă tuturor programe educaţionale potrivite nevoilor lor de
dezvoltare.
În ţara noastră, copiii cu dizabilităţi pot fi înscrişi în învăţământul special sau în
învaţământul de masă. În şcolile de masă pot fi integraţi copii cu deficienţe medii, dificultăţi
de învăţare şi tulburări de limbaj, tulburări socio-afective sau de comportament. Aceşti copii
au nevoie de sprijin pentru adaptare, integrare, socializare, pentru a nu fi marginalizaţi sau
excluşi.
O dată cu declanșarea pandemiei COVID-19, pentru a evita răspândirea sau
contaminarea cu virusul SARS-COv-2 și pentru asigurarea siguranței tuturor elevilor, s-a luat
măsura continuării învățării de acasă, în sistemul de învățământ denumit online.
Dorința noastră, a cadrelor didactice a fost aceea de a găsi soluții optime pentru a
asigura suportul teoretico-practic pentru a continua procesul instructiv-educativ conform
programelor scolare adaptate pentru copiii cu cerințe speciale. De asemenea, o altă preocupare
a noastră a fost aceea de a asigura o informare cat mai corectă a normele de conduită
responsabilă în această perioadă.
Unii dintre noi stiau cam ce înseamnă aceast învățământ on line, dar cea mai mare
parte a cadrelor didactice, inclusiv noi, nu auzisem de platforme educaționale pe care se poate
realiza activitatea on line. De aceea, în această perioadă, cu toții am devenit autodidacți, am
încercat să depunem eforturi pentru a găsi soluțiile cele mai bune în așa fel încât să se
păstreze contactul cu cât mai mulți elevi.
Prima provocare a fost să ne putem conecta cu elevii care nu mai veneau într-un loc
anume cum era sediul unității de învățământ ci erau acum împrăștiați și izolați în propriile lor
case. De aceea, am căutat tot felul de sfaturi de la colegii de informatică, am urmărit tutoriale
care explicau modul în care trebuie să se lucreze pe diverse platforme educaționale precum
Google Classroom, Microsoft Teams, Edmodo, Kinderpedia și altele care permit gestionarea
claselor, a resurselor de învățare și a progresului școlar.
În cazul nostru, școala a optat pentru perioada martie-iunie 2020 pentru platforma
Kinderpedia, iar din noiembrie 2020–ianuarie 2021 pentru platforma Google Classroom.
Prioritatea noastră în ceea ce îi privește pe elevii CES a fost să încercăm să readaptăm
conținuturile componentelor curriculumului național cu posibilitățile elevului cu CES sau alte
tipuri de cerințe educaționale din perspectiva finalităților procesului de adaptare și de
integrare școlară și socială a acestuia.
În activitatea noastră didactică avem în clasă înscriși câte 3 elevi CES la clasa a II-a,
respectiv clasa a IV-a. Pentru a desfășura activitățile/învățarea în sistem on lineam încercat să
aplicăm o serie de soluții:
►
am elaborat programul activităților de învățare online, după consultarea atât
părinților/tutorilor elevilor cu dizabilități cât a profesorului itinerant Bogza Ana;
► am identificat canale/mijloace de comunicare accesibile (WhatsApp, Skype, Zoom, Meet,
e-mail etc.) și am stabilit în acord cu părinții/tutorii elevilor modul de participare a elevilor la
activitățile suport de învățare online;
► am accesat platforme integrate, interactive, dar și atractive pentru elevi (Zoom, Google
Classroom, Moodle, Edmodo, Kahoot!, Wordwall);
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►am proiectat activității suport pentru învățarea online, din perspectiva principiilor didacticii
generale și a celor specifice învățământului special;
► am identificat/elaborarat resurse educaționale deschise dedicate activităților de învățare
online pentru elevii cu dizabilități;
► am stabilit și respectat un program/orar pentru activitățile derulate în sistem online;
► am corelat durata de desfășurare a activităților online cu particularitățile psihoindividuale
ale elevilor cu dizabilități , în cazul nostru un interval de de 20-30 min/activitate;
► am desfășurat activități de învățare online pentru elevii cu dizabilități , individual sau în
grupe de 2-3 elevi;
► am avut în vedere ca materialele educaționale transmise online să cuprindă: conţinuturi,
explicaţii, aplicaţii și exerciţii de evaluare/autoevaluare;
► am oferit unui feedback constructiv permanent elevilor și, după caz, părinților/tutorilor
acestora, în urma participării la activitățile desfășurate și a rezolvării sarcinilor de lucru;
►am implicat părinții ca parteneri educaționali în derularea activităților didactice și
terapeutice în sistem online;
► am evitat, pe cât posibil, utilizarea excesivă de către elevii cu dizabilități a resurselor
digitale.
► am consiliat părinții/tutorii elevilor noștri în ceea ce privește desfășurarea activităților în
sistem online și utilizarea resurselor TIC;
► am realizat ședințe metodice online în vederea identificării, diseminării și valorificării
exemplelor de bună practică privind activitățile de învățare online.
Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva
beneficii indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând,
elevii putând accesa acest produs educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de
predare pot fi vizualizate de câte ori este nevoie, fie că elevii vor să se pregătească pentru
temele zilnice, fie pentru teste.
Văzând cum învățarea este mai eficientă în zilele noastre prin folosirea internetului, am
identificat multe avantaje decât dezavantaje a învățării on line:
Avantaje:
1. distribuirea rapidă a materialelor didactice;
2. elevii intră în posesia materialelor print-o simplă accesare;
3. existența conținuturilor multimedia;
4. conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu usurință;
5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor;
6. folosirea conșinuturilor interactive, existența feed-back-ului.
Dezavantaje
1. dificultăți în utilizarea tehnologiei;
2. lipsa comunicării reale/ fizice.
Învățământul on-line este un învățământ, în general, individual. În fața calculatorului.
elevul primește lecții, materiale de studiu pe care le accesează când dorește. Are un timp
limită de postat cerințele profesorilor. Cred că aici rolul părinților devine mai important.
Aceștia își pot verifica mai ușor copiii, pot verifica dacă au făcut lecțiile și temele. Viitorul nu
aparține exclusiv învățământului on-line. Viitorul va fi o simbioză între clasic și modern, între
tehnologie și tabla de la clasă, între conservatorismul profesorilor și maximizarea folosirii
tehnologiei în a ușura accesul elevului la informație.
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ȘCOALA ONLINE-PROVOCĂRI ȘI POSIBILE SOLUȚII
Voinescu Ana
Grădinița cu program prelungit nr. 1 Brăila, jud. Brăila
A fost o perioadă destul de grea ce s-a resimțit mult mai acut în procesul educațional.
Cu toții ne-am confruntat cu situații noi, atipice și a trebuit să învățăm din mers. La drept
vorbind, tehnologia ,,a pus stăpânire” pe noi. Activitatea desfășurată în mediul online a fost o
adevărată provocare atât pentru copii cât și pentru adulți.
Dar ce putem face pentru acei copii care sunt mai deosebiți, care ies din tiparul
normalului pentru că,ei sunt unici în felul lor? Vorbesc despre acei copii care au fost
diagnosticați cu CES, cu AUTISM (sau doar prezintă câteva caracteristici specifice), acei
copii care prezintă dificultăți de exprimare, de comunicare, de socializare, de integrare într-o
colectivitate. Lor le place să fie singuri, să nu relaționeze și nu au încredere în semenii lor. Ca
urmare a acestor aspecte, prin activitățile desfășurate se urmărește realizarea permanentă de
activități care să le stimuleze sfera cunoașterii și obținerea unei liniști interioare datorate
sentimentelor de implicare, de contribuție, de reușită etc. .
În cazul copiilor cu CES există mai multe dificultăți în lucrul online:
• Nu se pot concentra;
• Nu pot realiza sarcina;
• Nu pot interacționa;
• Ecranele îi distrag;
• Nu doresc părăsirea mediului familial, obișnuit pentru a se implica în
activitățile școlare;
• Nu se poate autostimula pentru a realiza o sarcină.
Ei sunt atrași de anumite activități, vorbesc numai despre ce le place indiferent de
subiectul propus ( fenomen numit ECOLALIE).
Activitățile se vor desfășura în funcție de interesul arătat adică după schema PNPNP
(P-activități ce interesează, N-activități care nu prezintă interes). Se va ține cont ca în timp,
perioada necesară desfășurării activităților neinteresante să crească de fiecare dată câte puțin
față de celelalte. Se va merge pe sintagma: ,,Mai întâi....., apoi......” și astfel copilul va ști că la
sfărșitul fiecărei întâlniri va avea ceva de câștigat. Se vor folosi stimuli care să îi motiveze.
Se pot încheia contracte cu elevii pentru o oră sau o zi. În acestea suntmenționate
regulile pe care trebuie să le urmeze în ceea ce privește comportamentul. De asemenea,
necesitatea semnării de către copil este o motivare în plus pentru a-l îndeplini. Le subliniază
faptul că sunt importanți.La fiecare sfârșit de activitate trebuie să existe un feedback.
Profesorul va folosi un limbaj pe un ton plăcut, care să nu deranjeze și prin care să sublinieze,
în cazul în care a greșit ,cum ar fi trebuit să procedeze pentru a îndeplini sarcina. Nicidecum
nu se vor folosi propoziții de genul: ,,Nu trebuia să țipi!”, ,,Nu ai procedat corect!” etc. pentru
că,în loc să diminuăm comportamentul negativ mai tare îl vom accentua. Dacă nu există
motivare, înțelegere, copil nu va proceda corect doar pentru că dorim noi. Astfel, la fiecare
etapă parcursă cu succes, copilul este lăudat și recompensat. Recompensele vor fi date imediat
sau cât mai repede posibil dacă sarcinile stipulate în contract au fost îndeplinite.
Sistemul de tokeni este o metodă cu foarte mare succes în situații educaționale din
mediul online.
Pașii necesari în proiectarea unui sistem de tokeni:
• Selectarea tokenilor care vor reprezenta mijloacele de schimb;
• Identificarea comportamentelor țintă și a regulilor;
• Selectarea unui meniu de întăritori de rezervă;
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•
•

Stabilirea ratei de schimb;
Procedurile scrise pentru specificarea modului și momentului în care tokenii
vor fi oferiți și schimbați și ce se va întâmpla dacă cerințele pentru câștigarea
tokenilor nu sunt îndeplinite;
• Testarea sistemului înainte de implementare la scară largă.
Tokenii reprezintă un simbol ce poate fi atins. Ca tokeni pot fi utilizați: jetoane,
cartoane, steluțe, nasturi,etc.Aceștia trebuie să fie rezistenți timp mai îndelungat.Trebuiesc
aleși în așa fel încât să fie siguri și nu periculoși pentru copil.Să fie ușor de mânuit și să nu
coste prea mult. Aceștia nu trebuie să distragă atenția copilului de la sarcina dată.
Inițial, rata dintre numărul de tokeni câștigați și prețul itemilor de rezervă ar trebui să
fie îndeajuns de mică cât să permită succesul imediat. Ulterior, rata de schimb trebuie ajustată
pentru a menține interesul participanților. Dar există și reversul monedei. Orice câștig poate fi
înlocuit și cu pierderea tokenilor dacă avem de a face cu comportamente necorespunzătoare și
de asemenea regulile sunt încălcate. În cazul în care cerințele tokenilor nu sunt îndeplinite ne
vom folosi de o abordare nouă ,,Îmi pare rău . Nu ai tokeni de ajuns. Poți încerca din nou când
vei avea.”. Cu ajutorul tokenilor, copiii pot face schimb în anumite zile ale săptămânii, pentru
a intra în posesia unor recompense. Acestea se află pe un tabel al profesorului îndrumător și
au în dreptul lor valoarea în tokeni. Există posibilitatea de refuz a primirii tokenilor din partea
elevului. Profesorul trebuie să aibe o abordare neutră evitând o ceartă sau o dezbatere (ex.
,,este alegerea ta”).
Recompensarea bine gândită poate ajuta procesul educațional. Faptul că ne pasă, că ne
implicăm trebuie să își pună amprenta într-un mod pozitiv asupra dezvoltării elevului,
principalul pion în educație.
BIBLIOGRAFIE
1. J.W. Higgins, R.L. Williams, T. F. McLaughlin, (2001), The effects of a token economy
employing instructional consequences for a third-grade student with learning disabilities:
A data-based case study, Education and Treatment of Children 24(1): 99-106.
2. Jill C. Dardig, William L. Heward (2017), Semnează aici, Ed. Lala MEdia Press,
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CUM AM REUȘIT SĂ CREEZ LECȚII UȘOR DE ÎNȚELES PENTRU
ELEVII CU C.E.S.
Prof. Vorniceanu Cristina
Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava
Școala online a venit ca un șoc în luna martie. Nu ne așteptam, nici elevi și nici
profesori, să vedem școala altfel decât ne-am obișnuit să o facem. Nu eram pregătiți
emoțional (și nici profesional) să facem tranziția de la fizic la online. Dar nu am avut de ales.
Așa că ne-am mobilizat toți și joi, 12.03.2020, am făcut prima încercare de a lucra online, pe
ASQ. Crearea conturilor pe platformă a fost un mare hop pentru cei cu mai puțină experiență,
dar ne-am descurcat cu ajutorul grupurilor clasei. Deși puteam vedea ce anume a rezolvat
fiecare elev și cât de bine s-a descurcat la fiecare exercițiu, nu părea să fie îndejuns pentru a
comunica toate conținuturile.
Apoi am căutat o soluție pentru postări – pentru că era totul nou, multe întrebări
redundante umbreau mesajul principal. Așa că am creat clase de elevi pe Google Classroom
(nu fără multe obstacole) după ce am terminat cursul Profesor în online ținut de Digital
Nation. De aici totul a prins contur. Am preluat metoda lor de organizare a informațiilor pe
zile și am transformat-o în săptămâni pentru a le fi mai ușor să găsească lecțiile. Am denumit
folderele cu datele exacte pentru ca elevii care nu pot intra zilnic să se orienteze rapid și să
parcurgă lecțiile în ordine. Le-a plăcut și lor ideea.
La început explicațiile erau foarte simple, fără imagini sau culori, deci nu erau
atractive. Pentru că am observat că interesul elevilor scade treptat, am modificat structura
lecției. Aceasta este mai plăcută și pentru mine, nu doar pentru ei, părând mai prietenoasă și
mai ușor de urmărit. De asemenea, elevii care nu aveau manual fizic, nu aveau posibilitatea să
deschidă manualul digital ori nu aveau acces la dispozitiv în timpul lecției online, puteau
urmări exercițiile din imaginile încărcate în lecție și le puteau rezolva așa. Cu siguranță, nu a
fost și nu este ușor pentru nicio unitate de învățământ să-și transfere activitatea în mediul
online. Procesul necesită multă răbdare, o planificare cât mai bună, dar mai ales o comunicare
eficientă între partenerii educaționali – profesori, părinți, elevi. Haideți să vedem ce a
însemnat această adevărată provocare pentru Școala Gimnazială Centrală Câmpina, instituție
care numără 623 de elevi, de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a.
Mai întâi a fost nevoie de organizarea “cancelariei online”, după cum ne-a precizat
directorul Școlii Centrale, profesor Florentina Dumitrașcu, ședințele de coordonare cu
profesorii având loc pe un grup de WhatsApp sau pe platforma Zoom. Așa au fost stabilite,
printre altele, calendarul online și modul de comunicare cu elevii, mesaje oficiale, link-uri sau
resurse utile tuturor și care au fost retransmise ulterior la clase. Așa a putut avea loc o
consultare permanentă între cadrele didactice pentru a îmbunătăți și monitoriza procesul de
învățare.
„Pentru ciclul primar, profesorul pentru învăţământul primar a comunicat, pe grupul
de WhatsApp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții sau cu elevii, orarul și modul de
derulare a orelor. Ȋn ceea ce privește orarul, acesta a fost stabilit de comun acord cu părinții, în
funcție și de disponibilitatea acestora și particularitățile de vârstă ale copiilor, ţinând cont de
schema orară şi planificarea calendaristică pe discipline. Părintele a pregătit elevul pentru
acest program și a sprijinit învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă.
Elevii au acces la Internet de pe calculator, laptop, tabletă sau telefon inteligent, căști și
webcam (opțional) pentru a putea participa online. Ȋn cazurile în care elevii nu au acces la
Internet , nu au acasă echipamentul necesar pentru a se putea conecta şi alte cazuri speciale,
inclusiv elevii cu CES, s-au conceput fișe și activități speciale. La clasele primare sunt
utilizate, pe lângă fişele de lucru, filmuleţeşi jocuri interactive care să necesite prezenţa
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copilului pentru un timp scurt în faţa ecranului”, ne-a explicat profesor învățământ primar
Laura Iordache.
„Pentru ciclul gimnazial, importantă a fost coordonarea între diriginți și ceilalți
profesori. În ședințe online, s-au planificat activitățile care pot fi susținute online în perioada
următoare. S-a stabilit programul de lucru săptămânal conform orarului şcolar, ţinând cont de
schema orară şi planificarea calendaristică pe discipline, programul suferind uneori mici
modificări stabilite de comun acord între cadrele didactice şi familia elevilor. Cadrele
didactice postează, în zilele în care au ore la o anumită clasă, materiale pe care elevii le
parcurg în ritmul lor şi sunt precizate termene până la care elevii au de realizat sarcinile de
lucru. Astfel, ei devin responsabili pentru felul în care își organizează timpul și materialul de
învățat. Cadrele didactice verifică răspunsurile fiecărui elev şi îi răspund cu privire la
corectitudine. Este o experiență inedită pentru noi toți, trebuie să recunoaștem”, ne-a declarat
Florentina Dumitrașcu, directorul Școlii Gimnaziale Centrale.
Lecțiile online se țin pe diverse aplicaţii, instrumente de interacțiune în timp real, cu
video și text: Zoom, Skype, Discord, WhatsApp. Există și aplicații sau platforme de
colaborare online care facilitează schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între
profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din partea
profesorului : Google Classroom, Kinderpedia (platforma unitară la nivelul unităţiişcolare).
Se lucrează și pe aplicații de învățare, pe care le poate crea profesorul sau pe resurse deja
existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care profesorii le pot folosi
atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă: ASQ
(AnotherSmartQuestion), Quizizz, Padlet, Microsoft Powerpoint, Myscans, Open Board,
Twinkl România, Didactic.ro, Clasamea.ro, ScoalaIntuitext.ro, Youtube etc.
Cele mai frecvente situaţii-problemă întâmpinate în timpul şcolii online din
partea elevilor şi părinţilor:
- Copiii erau mult mai entuziasmați când mergeau fizic la școală.
- Dificultăţi de utilizare a platformelor şi instrumentelor digitale pentru elevi, părinţi,
profesori.
- Lipsa conexiunii la internet, a semnalului wi-fi uneori. Creşterea costurilor la factura de
telefon pentru depăşireatraficului de date mobile. Slaba funcţionare a aplicaţiilor sau pierderea
conexiunii. În unele cazuri, chiar lipsa echipamentelor IT.
- Nemulţumirea privind utilizarea platformelor online, necesitatea unei perioadei de adaptare,
faptul că, pentru că unii părinți merg la serviciu, copiii au fost nevoiți să se descurce mai mult
singuri.
- Lipsa de interes a copilului pentru acest tip de studiu. Lipsa disciplinei la ore - cadrul
didactic controlează mai greu elevii, tentaţi fiind să discute între ei. Copilul nu mai dă
randament din cauza relaxării şi gândului că este acasă şi nu mai ia școala în serios.
„Lista cu aspecte pozitive și aspecte negative despre şcoala online este foarte lungă!
Sperăm să trecem cu bine şisănătoşi peste această perioadă solicitantă şi delicată. Oricum ar
fi, am învăţat că trebuie să avem o mare disponibilitate de adaptare la nou şi tehnologie, ni s-a
confirmat încă o dată că este esenţial pentru fiinţa umană a păstra contactul, fie el şi virtual, cu
semenii, am învăţat că trebuie să acordăm mai multă importanţă sectorului educaţional online,
dar să nu excludem învăţareatradiţională. Este o lecţie importantă de viaţă, care va avea ecou
în viitorul şcolii şi educaţiei în România”, ne-a mai declarat Florentina Dumitraşcu, directorul
Școlii Gimnaziale Centrale.
Mai jos las un model din ultimele săptămâni din anul școlar 2019-2020 pentru o lecție
despre sporturi și verbele potrivite pentru acestea de la clasa a V-a:
Sports
Hello!
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WRITE in yournotebookswhat I wrote in green. DO theexercisesherethenwrite in
yournotebooks./ NOTAȚI ceea ce este cu verde. REZOLVAȚI aici și apoi notați pe caiete.
WRITE howtousesportswithplay, go, do./ NOTAȚI cum se folosesc sporturile în
propoziții cu play, goși do.
Weuse:
- play•with team sportsandballgames:•play football, play golf; (sporturi de echipă și cu minge)
to play football– a juca fotbal to play tennis – a juca tenis to play volleyball – a juca volei to
play basketball – a juca baschet to play baseball – a juca baseball to play rugby – a juca rugby
to play golf – a juca golf to play hockey – a juca hockey

- go+ -ingwithsportsthatcanbepracticed on a playingfield:•goswimming, gorunning; (pe teren)
togocycling– a merge cu bicicleta togorunning – amerge laalergat togosnowboarding – a
merge/ a se da cu snowboardul togo surfing – a face surfing togoswimming – a înota togo
rock climbing– a face cățărări

- do•withothersports:•do athletics, do
judo. (alte sporturi) to do gymnastics
– a face gimnastică to do karate – a
face karate to do judo – a face judo to
do fencing – a face scrimă to do
athletics – a face atletism to do yoga
– a face yoga
Open the digital textbook/ Deschideți manualul digital:
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20Va/Limba%20moderna%20engleza/ART1/#book/u9-4- u9p156-157. DO theexercises 1,2/156
on the digital textbookandthentakescreenshots./ REZOLVAȚI exercițiile 1,2/156 pe manualul
digital și faceți poze/ captură de ecran.
Listen/ Ascultați: https://www.youtube.com/watch?v=0LFdM0M658o
Open the link/ Deschideți linkul:
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https://www.youtube.com/watch?v=DiZ2Sqs2Idw What do youthink of the video?
Whatsports do youlike? Etc.
Write 3-5 sentencesaboutthe video.
Nu uitați de poze. Încărcați-le direct aici, la temă, atunci când o finalizați.
La finalul oricărei lecții le aminteam să trimită ce au lucrat pentru a primi feedback pe
Google Classroom și a ști ce să revadă din lecție și unde să mai lucreze. De asemenea, orice
lecție explicată în scris a fost urmată de o lecție pe Zoom, explicații și aplicații suplimentare.
Elevii au fost încântați de această metodă și au lucrat cu sârg pentru a-și însuși
cunoștințele.
BIBLIOGRAFIE
1. https://manuale.edu.ro/
2. https://www.youtube.com/watch?v=0LFdM0M658o
3. https://www.youtube.com/watch?v=DiZ2Sqs2Idw
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COPIII CU CES ȘI ȘCOALA ONLINE

Prof. înv. primar Zamfir Florentina, Prof. înv primar Nen Monica
Școala Gim. „Mihai Eminescu” Pitești, jud. Argeș
Învățământul online a fost o provocare mai cu seamă pentru elevii cu cerințe speciale,
profesorii și părinții acestora. Procesul de învățare din mediul școlar a fost transferat în cel de
acasă, folosindu-se instrumentele tehnologice pe care le aveau copiii și părinții la îndemână:
WhatsApp și Facebook. Organizarea activității în perioada izolării necesită mai multe întâlniri
pe Kinderpedia sau Classroom și intervenție individuală cu fiecare elev cu CES. În același
timp, se recomandă organizarea la nivelul școlii a grupurilor de sprijin pentru părinți: un grup
în care părinții sunt consiliați cu privire la intervenția necesară asupra copiilor cu dizabilități,
iar altul pentru sprijinul moral al acestora.
Lecțiile online sunt pregătite în echipă de învățătorul, profesorul psihopedagog și
profesorul itinerant. Fiecare copil cu CES are nevoie de un orar special în această perioadă, iar
întâlnirile virtuale sunt mai cu seamă individuale. Cea mai accesibilă ar fi aplicația de
WhatsApp pentru a se transmite mesaje de încurajare și de motivație, a se încarcă poze și
teme de lucru. Materialele creative constau în filmări, scurte povești, jocuri educaționale,
jocuri de rol, fișe de lucru cât mai atractive. Temele trebuie să fie personalizate,
particularizate pentru nivelul fiecărui copil. Ar fi indicat ca părinții copiilor cu dizabilități să
participe la videoconferințe de îndrumare pas cu pas, în lipsa prezenței fizice a profesorilor
sau a terapeuților.
Copiii cu CES au nevoie de secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să
se ocupe pe rând de câte o singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia.
Elevii cu CES renunță adesea doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat sau
de lucrat. Împărțirea acestuia îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
De asemenea, foarte importantă este identificarea canalului senzorial preferat: vizual,
auditiv, practic și adaptarea materialului educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le
revine de multe ori părinților în această situație și trebuie menționat că au și de ce să se bucure
când vor constata cum copilul lor devine mai receptiv și înțelege mai repede și mai ușor
informațiile recepționate pe canalul senzorial preferat.
Nu întreaga populație școlară dispune de tehnologia necesară, de accesul la sursele de
educație pe baza noilor tehnologii și de abilitățile de uzanță respective; în plus, apare riscul
încetinirilor sau blocajelor conectivităților.
Învățământul online poate exclude categorii de elevi – cum ar fi copiii cu nevoi
speciale, cu dificultăți de învățare, ne-școlarizați, abandonați. Profesorii sugerează că
pregătirea lor trebuie orientată în viitor nu numai spre conținuturile de învățare, ci și spre
noile tehnologii în perspectiva integrării acestora, în cunoștință de cauză și cu folos.
În mod evident este foarte dificil pentru un copil cu dizabilităti să interacționeze cu
procesul educațional prin intermediul unui dispozitiv tehnic cu limitări clare chiar și pentru
copilul tipic, în ceea ce privește acuratețea sunetului, spațialitatea, câmpul vizual, calitatea
conexiunii la internet. Relațiile interpersonale esențiale în procesul de învățare nu se pot
transmite, decât limitat, la distanță, procesul de predare/învățare presupunând în mod
egal evaluarea de către cadrul didactic a întregii personalități și dezvoltări a copilului.
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PREDAREA ONLINE PENTRU ELEVII CU CERINȚE
EDUCATIVE SPECIALE
Prof. Zanfir Adelina – Liliana
Centrul Şcolar de Educaţie Specială „Sfântul Stelian” Costeşti, jud. Argeș
Umanitatea este într-o evoluţie continuă, uneori cu paşi rapizi, alteori întâmpinând
diverse probleme şi crize. Oricare ar fi situaţia existenţială, un domeniu foarte important,
chiar prioritar al fiecărui stat ar trebui să rămână educaţia, care se află într-o transformare
continuă pentru a corespunde cerinţelor de actualitate ale societăţii, cu scopul pregătirii
continue şi complexe a elevilor şi studenţilor de a se integra activ în viaţa socială.
Criza pandemică provocată în primăvara anului 2020, de noul virus Covid 19, a scos
la iveală problemele existente în societate, contribuind astfel la schimbarea radicală a
mentalităţii omenirii. Aşadar, în acest context, o schimbare, probabil radicală, se va simţi şi la
nivelul sistemului educaţional, cu scopul de a-i face pe toţi actanţii actului educaţional să
devină mai flexibili, mai conştienţi şi mai bine pregătiţi pentru viaţa oferită de ziua de mâine,
cu toate surprizele ei.
Ca şi şcoala propriu-zisă, orele online au atât plusuri, cât şi minusuri. Activitatea
online este o experienţă nouă pentru fiecare dintre noi, dar este cea mai bună modalitate de a
ne ţine conectaţi cu şcoala. Fiecare parte a trio-ului educaţional, respectiv profesor, elev şi
părinte are propriul punct de vedere în ceea ce priveşte şcoala online. Voi încerca mai jos să
surprind, aşadar, atât punctele tari, cât şi pe cele slabe ale acestui nou mod de predare –
învăţare.
Dintre avantajele învăţării online enumăr :
- Flexibilitatea programului creat prin fixarea cursurilor în timpul dorit de fiecare în parte;
- Elevul va lucra în propriul său ritm, nemaifiind presat de timp în rezolvarea unei anumite
sarcini, putând lua pauză atunci când doreşte, sau stărui mai mult sau mai puţin la un
exerciţiu, în funcţie de gradul de dificultate perceput;
- Evitarea unui mediu negativ, a anturajului ce îşi pune amprenta asupra personalităţii
elevului, putând fi evitat astfel bullying-ul;
- Îmbogăţirea cunoştinţelor digitale, atât ale elevilor, cât şi ale profesorilor, prin rezolvarea
provocărilor impuse de accesarea platformelor educaţionale, crearea de lecţii de către profesor
şi rezolvarea de sarcini de către elevi;
- Posibilitatea de a învăţa în confortul propriei case, evitând astfel deplasarea cu mijloacele
de transport aglomerate sau condiţiile meteo nefavorabile (ploaie, frig, căldură, etc);
- Evitarea sedentarismului profesional, prin rămânerea activ pe parcursul zilei şi prin
exercitarea îndatoririlor profesionale;
- Continuarea procesului de învăţare, nefiind obligaţi astfel să se îngheţe anul şcolar, anulând
astfel un an din viaţa fiecăruia;
-Simplifică învăţarea, evitând aglomeraţia de pe birou, iar fiecare lecţie poate fi accesată şi
ulterior, după terminarea predării;
- Se poate asigura o învăţare personalizată, pe care la clasă profesorul nu o poate asigura, prin
centrarea pe nevoile fiecărui elev, prin administrarea fişelor sau a sarcinilor de lucru,
individualizate şi adaptate nevoilor fiecărui elev;
- Întărirea legăturii afective dintre părinte şi copil, care va petrece mai mult timp în sânul
familiei, se va simţi apreciat, ascultat, iubit şi respectat.
Dintre dezavantajele predării online, amintesc:
- lipsa interacţiunii sociale pe care o aveam cu toţii, cu colegii de serviciu, de clasă, devenind
astfel mai anxioşi şi mai timizi;
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- calitatea actului educaţional scade, interacţiunea fizică elev-dascăl neputând fi compensată
cu nimic, iar profesorul neputând fi înlocuit;
- lipsa interesului acordat orelor de curs din partea elevilor, care, fiind în confortul propriei
locuinţe, îşi găsesc cu uşurinţă alte activităţi perturbatoare;
- probleme cu managementul timpului, din cauza faptului că orarul se poate decala, unele
lecţii fiind efectuate la ore mai târzii decât în orarul şcolar;
- supraaglomerarea cu teme a elevului, fie din dorinţa profesorului de a intensifica eforturile
acestuia pentru că „stă acasă”, fie din cauza delăsării elevului de a-şi rezolva zilnic temele
primite, pe motiv că le poate rezolva şi ulterior;
- imposibilitatea participării tuturor elevilor la lecţiile online, având ca şi cauză lipsa
tehnologiei, aparţinând fie familiilor sărace ce nu îşi permit un calculator, fie unei zone
defavorizate, unde nu există internet şi/sau chiar electricitate;
- nu toţi dascălii posedă cunoştinţe de lucru şi nu pot desfăşura predarea online;
- preşcolarii şi şcolarii din învăţământul primar, dar şi elevii cu cerinţe educative speciale au
nevoie de disponibilitatea şi ajutorul unui părinte pentru a se conecta la platforma de
învăţământ, pentru a rezolva şi încărca ulterior temele;
- dependenţa de gadgeturi, mai ales pentru preşcolari şi şcolarii mici, care vor petrece prea
mult timp în faţa unui ecran, ce, în timp, le va afecta sănătatea fizică (vederea,
sedentarismul), cât şi cea mentală;
- privarea copilului de experienţa cu lumea reală, interacţiune ce se poate realiza doar în
cadrul colectivului şcolar, modelându-l aşadar pentru integrarea în societate, copilul riscând
astfel să devină un adult incapabil de socializare şi lipsit de ţeluri.
„Specialiştii în educaţie, indiferent de nivelul de învăţământ, se confruntă în prezent
cu multe provocări pentru a adapta şcoala online la nevoile şi interesele de învăţare ale
elevilor ”, este de părere Virginia Smărăndiţa Brăescu, în capitolul „Optimizarea stării de bine
a elevilor prin integrarea învăţării experienţiale în cursurile online ” .
Aceste nevoi şi interese de învăţare sunt mai delicate şi totodată mai greu de atins
pentru elevii cu cerinţe educative speciale (CES ), elevi care au atât probleme medicale, cât şi
propria personalitate, propriul fel de a fi şi de a se exprima, propriul mod de a gândi şi
percepe realitatea, propriul stil şi mod de lucru cărora profesorii trebuie să se adapteze
individualizat.
În contextul pandemiei create de noul virus SARS –COV 2 , „profesorii sunt invitaţi
să se adapteze rapid la provocările şcolii online, dar şi nevoile urgente ale acestora sunt
diferite de la o disciplină la alta, precum şi de la o şcoală la alta. Dincolo de nevoia de a învăţa
rapid să utilizeze tehnologia şi aplicaţiile digitale, o altă nevoie urgentă este de a deveni tutori
de rezilienţă pentru elevii care nu au echipamente informatice şi acces la internet pentru a se
conecta la cursurile online, pentru elevii cu dificultăţi de învăţare ( ... ), este de părere Virginia
Smărăndiţa Brăescu în „ Captivează-ţi elevii în online mai ceva ca în clasă ! ” .
Aşadar, pentru a realiza o educaţie cât mai accesibilă pentru elevii cu cerinţe educative
speciale (CES), este nevoie de o individualizare şi o diferenţiere a învăţării, astfel încât
fiecărui elev cu CES să-i fie descoperite astfel abilităţile şi competenţele individuale. Una
dintre tendinţele care se afirmă în pedagogia modernă se referă la flexibilitatea educaţiei
pentru a asigura dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev în raport cu potenţialul
său. Astfel, reformele învăţământului încearcă să adopte conţinuturi, structuri şi forme de
organizare a procesului educaţional care să faciliteze învăţarea, să-l pună pe fiecare elev în
situaţia de a se dezvolta şi de a-şi valorifica la maxim aptitudinile şi posibilităţile, urmărinduse astfel ameliorarea rezultatelor şcolare prin valorificarea maximă a potenţialului fiecărui
elev. Realizarea acestor obiective impune tratarea individuală şi diferenţiată a elevilor .
Predarea online pentru elevii cu CES se poate realiza sub două aspecte: predarea
online, sincronă, faţă în faţă, profesor – elev, pe platformele de genul Zoom, ClassRoom,
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Kinderpedia, Google Met, etc., cu ajutorul parintelui/tutorelui legal, pentru facilitarea
accesului la tehnologie, precum şi la îndeplinirea şi rezolvarea sarcinilor didactice primite de
elevi, sau cu ajutorul metodelor alternative de predare, respectiv fişele de lucru.
Pentru realizarea predării online la elevii cu deficienţe severe, profesorul va utiliza
aplicaţii online simple, la care să poată avea acces atât profesorul cât şi elevul. Teamviewer –
ul este o aplicaţie prin care profesorul are acces la ecranul elevului, la mousse şi la tastatură,
astfel încât acesta poate corecta elevul, iar prin microfon poate discuta cu el. Orice tip de
exerciţiu poate fi folosit în acest fel, profesorul putând ajuta astfel elevul să scrie, să deseneze,
având acces la calculatorul elevului său.
Ca exemplu de exerciţiu ce poate fi lucrat în această manieră se pretează exerciţiul de
recunoaştere a culorilor. Elevul are pe ecranul computerului sau al tabletei sale trei cutiuţe
colorate: una verde, una roşie şi una galbenă şi trei buline de aceleaşi culori. Acesta va selecta
cu degetul bulinele şi le va pune pe fiecare în parte în cutia culorii corespunzătoare bulinei
selectate. Cu ajutorul acestei aplicaţii, profesorul va avea acces la ecranul de lucru al elevului
său, putând astfel să-l şi corecteze atunci când este cazul. Este important de menţionat faptul
că părinţii elevului sunt factori esenţiali ai educaţiei online, elevii cu dizabilităţi grave având
nevoie de un sprijin concret, de motivaţie externă şi de ajutor fizic pentru a realiza sarcinile
de lucru. Este de menţionat faptul că un părinte nu poate ţine locul unui profesor, dar poate fi
un ajutor real în procesul educaţional al elevilor cu deficienţe severe.
Pe de altă parte, fişele de lucru reprezintă un exerciţiu de individualizare şi
diferenţiere a instruirii instructiv-educativ. Fişele de lucru pot fi fişe de consolidare a
cunoştinţelor, fişe de sistematizare, precum şi fişe de recapitulare a cunoştinţelor însuşite de
elevi.
Activităţile didactice în cadrul cărora se utilizează fişele de lucru pentru realizarea
procesului de învăţare sunt mai atractive pentru elevi, contribuind astfel la obţinerea unor
rezultate mai bune în pregătirea elevilor, la ridicarea nivelului general al performanţelor
şcolarilor şi la egalizarea sau apropierea şanselor de reuşită.
În speranţa că „Totul va fi bine!”, rămâne la latitudinea fiecărui cadru didactic cum va
imbina cele două stiluri de predare, pentru a crea lecţii cât mai atractive şi pe înţelesul elevilor
săi, pentru a reuşi să le capteze atenţia şi a-i implica activ şi cu sârguinţă în realizarea actului
didactic, oră de oră .
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE ÎN
INVĂȚĂMÂNT
Zărnescu Marinela
Școala Gimnazială Nr.1 Onești
„Copiii, aceste flori pe care pământul le naște
spre frumusețe și candoare,au nevoie de lumina
și căldura sufletelor noastre, pentru a crește și
a se împlinipurtând cu ei visuri și speranțe.”
(H. Wallon)
In Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, ratificată de România prin Legea
nr. 18/1990, țara noastră își asuma garantarea și promovarea drepturilor tuturor copiilor, așa
cum sunt definite în Convenție și în conformitate cu principiile și normele enunțate de
acestea, inclusiv în privința copiilor cu dizabilități. In strânsă legatură cu termenul de
dizabilitate se află principiul egalizării șanselor.
Recunoașterea drepturilor egale pentru toți oamenii,inclusiv copii, fără nici o
discriminare, presupune ca nevoile fiecărui individ au importanță egala. Aceste nevoi trebuie
să stea la baza planurilor făcute de societate și deci, egalizarea șanselor se refera la procesul
prin care diversele sisteme ale societății și mediului, ca, de pildă, serviciile, activitățile,
informațiile, documentarea, sunt puse la dispoziția tuturor și, în particular, a persoanelor cu
dizabilități. Egalizarea șanselor trebuie înțeleasă ca drept al persoanelor și copiilor cu
dizabilități de a rămâne ân comunitate și de a primi sprijinul necesar în cadrul structurilor
obișnuite de educație, sănătate, a serviciilor sociale și de încadrare în muncă.
Convenția cu privire la drepturile copilului include un articol specific asupra
drepturilor copiilor cu dizabilități (art. 23), în care accentul este pus pe participarea activă la
comunitate, precum și pe cea mai deplin posibilă integrare sociala ceea ce implică, evident,
necesitatea evitării și a reducerii instituționalizării copiilor cu dizabilități. In conformitate cu
aceste orientări, s-a stabilit clar separarea celor doua tipuri de intervenție, educaționala și
socială.
Asigurarea accesului efectiv la educație al acestor copii este vitală, cel puțin din doua
puncte de vedere. Mai întâi, este vorba de valorizarea socială, inerența acordării dreptului la
educație, valorizarea ca ființă umană cu drepturi egale. In al doilea rând, integrarea școlara
este o forma efectivă de integrare socială, a cărei reușită este fundamentală pentru inserția
socială.
Cercetările științifice au demonstrat că școala specială nu are efecte spectaculoase;
persoanele instruite în școala specială nu realizează performanțe intelectuale mai mari, în
comparație cu cei din aceeați categorie care frecventează școlile obișnuite; în schimb, sub
aspectul învățării sociale – a cărei importanță este tot mai accentuată in psihopedagogia
modernă – achizițiile copiilor care învată în școli obișnuite sunt net superioare.
Integrarea în comunitate a copiilor supuși riscului de marginalizare este un proces de
debarasare de sindromul de deficiență, sindrom care, în final, conduce la dependența copilului
cu dizabilitțăi de alții, devenind tributar asistenței, indiferent de natura ei. Privită din acest
unghi, singura soluție o constituie reducerea diferențelor, pentru ca acești copii deosebiți să
urmeze o școală obișnuită. Pornind de la identificarea acestei probleme, școala trebuie să-și
extindă scopul și rolul obișnuite pentru a putea răspunde unei mai mari diversități de copii.
Este necesar ca învățământul, în calitatea sa de prestator de servicii, să se adapteze cerințelor
copiilor, și nu invers. Ținta finală este să se asigure că toți copiii să aibă acces la o educație în
cadrul comunității, educație care sa fie adecvată, relevantă și eficientă.
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Școala trebuie să recunoască și să reacționeze la diversele cerințe ale copiilor, să
armonizeze diferențele de stiluri de învățare, diferențele între grade de reușita școlară, să
asigure o educație de calitate pentru toți. Asumarea acestui punct de vedere a dus la
numeroase restructurări din ultima perioadă, în special în domeniul curricular, privind:
➢ programe analitice elaborate de o maniera în care să raspundă la cerințele tuturor
copiilor, în raport cu posibilitățile reale de învățare, de stilul și de ritmul fiecărui copil;
➢ tehnologii educaționale individualizate, care să eficientizeze procesul de învățare;
➢ organizarea învățării pe principiile învățării active, participative, de cooperare, de
ajutor reciproc;
➢ valorizarea socială a fiecărui copil, diferența fiind respectată și valorificată.
In pledoaria pentru integrarea socială a copiilor cu dizabilități, argumentul suprem îl
constituie beneficiile psihosociale ale incluziunii, care facilitează asumarea de roluri sociale
proprii în comunitate, care se exprima fie prin valorizarea imaginii sociale a persoanei, fie
prin creșterea competențelor în aceleași medii ambientale.
Începând cu martie 2020, părinții au fost nevoiți să se implice mai mult în activitățile
școlare ale copiilor și a fost nevoie de o colaborare mai strânsă între cadre didactice și elevi.
Dat fiind faptul că s-a trecut de la învățământul face to face la cel online, legătura cu părinții
și elevii s-a desfășurat prin intermediul:
- platformelor educaționale( postare de teme,teste,materiale)
- grupurilor de whatsapp
- email
În ceea ce privește copiii cu cerințe educative speciale am observat că unele aspecte le
ușurează învățarea și le stimulează interesul pentru lecție:
- fragmentarea materialului de studiat;
-identificarea canalului senzorial preferat(vizual,auditiv,practic)și adaptarea materialului
educativ în funcție de această necesitate;
- implicarea membrilor familiei care,de cele mai multe ori pot fi resurse pentru adaptarea
copilului cu CES;
- începem activitatea cu o secvenţă în care copilul poate obţine rezultate positive;
- acordăm suficient timp de gândire și evidențiem orice reușită;
- utilizarea jocurilor digitale,a activităților care aduc zâmbetul pe buze;
- utilizarea metodelor active de invățare.

BIBLIOGRAFIE
1. Vrasmaș Ecaterina Adina, Introducere în Educația cerințelor speciale, Universitatea din
București, Editura Credis, 2004;
2. Emil Verza, Florin Emil Verza (coordonatori), Tratat de psihopedagogie specială, Editura
Universității din București, 2011.

538

Repere CES nr. 4

Martie 2021

DIFERIŢI, DAR EGALI
Prof. Zete Maria Aurelia
Școala Gimnazială „Nichita Stănescu” Baia Mare, jud. Maramureș
„Educaţia este cel mai frumos dar
pe care-l poate dobândi omul.” (Platon)
Integrarea a devenit un principiu uman și social, care tinde spre realizarea educației
pentru toți, ca răspuns la principiul mai general societate pentru toți, aflându-se la baza tuturor
demersurilor legislative, administrative și sociale întreprinse în cadrul sistemului de protecție
a persoanelor defavorizate. În Declarația de la Salamanca se spune că „Școala obișnuită cu o
orientare incluzivă reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de
discriminare, un mijloc care creează comunități primitoare, construiesc o societate incluzivă și
oferă educație pentru toți; mai mult, ele asigură o educație eficientă pentru majoritatea
copiilor și îmbunătățesc eficiența și, până la urmă, chiar și rentabilitatea întregului sistem de
învățământ."
Pandemia COVID-19 a avut un impact fără precedent asupra tuturor nivelurilor de
educație și învățare din întreaga lume. Învăţarea la distanță prin intermediul internetului,
televiziunii, radioului și altor tehnologii a reușit doar parţial să înlocuiască învățarea ce are loc
în mediul școlar. Învățarea online a devenit un adevărat colac de salvare pentru învățământ,
întrucât instituțiile tind să minimizeze posibilitatea transmiterii comunitare a virusului.
Învăţământul la distanță nu doar necesită acces la echipament adecvat pentru
tehnologii informaţionale (IT) și conexiune la internet, disponibilitatea cărților și a altor
materiale de învățare adaptate, dar și acces la dispozitive de asistență sau curriculumuri
adaptate pentru a permite participarea elevilor cu dizabilități și a face față necesităţilor lor de
învățare.
Învăţământul la distanță, chiar și acolo unde este ușor accesibil, nu reprezintă un
substitut perfect pentru învăţământul față în față. Interacțiunea profesor-elev și comentariile
profesorului pentru elevi sunt limitate, fapt care face aproape imposibilă aplicarea abordării
învățării centrate pe elev.
Diversificarea opţiunilor de predare și învățare sunt esențiale. Este important de reținut
că o abordare sistemică a curriculumului va favoriza pe viitor diversificarea oportunităților de
învățare, depășind abordările de predare și învățare tradiționale. Învățarea digitală, prin
intermediul platformelor de învățare și instrumentelor electronice, este, cu siguranță, cea mai
susținută alegere.
În absența unei infrastructure tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar
mai ales la nivelul elevilor, fără abilitare consistent în zona competențelor digitale a
profesorilor, fără acces la platforme online dedicate, de tipul Virtual Learning Environment
sau Virtual Classroom, cu resurse didactice digitale și multimedia precare, fără un orizont de
timp care să fie destinat activității online, cadrele didactice au fost nevoite să susțină activități
didactice într-un regim cu totul special. Experiențele, pozitive sau negative, dobândite în acest
răstimp reprezintă resurse valoroase nu doar pentrucei direct implicați în activitate, ci mai cu
seamă pentru specialiștii din științele educației, pentru că decantarea acestor experiențe poate
fi valorificată epistemologic prin sugestiile de optimizare a politicilor educaționale, a
conținuturilor curriculare, a formării inițiale și continue a cadrelor didactice.
Sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi special sau cu
dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În
realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă
situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu problem reale.
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Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin
suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin
consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în
contextual în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și
fiecare elev îi solicit atenția.
Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează
comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest
caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza
imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea
autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual.
Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi),
neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs
corect, consistent, fluid. Comunicarea nonverbal și utilizarea mediată a paralimbajului
completează paradigm dificilă a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se
realizează prin chat instant, iar unele indicia pe care o bună comunicare nonverbală le putea
produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje
specific acestor sesiuni în condiții de capacitate de bandă limitată sau de traffic încărcat.
În condiţiile şcolii incluzive, formula cea mai eficientă de proiectare şi realizare a
procesului de evaluare a copiilor cu CES o constituie evaluarea diferenţiată, participativă şi
consensuală, în cadrul căreia are loc negocierea produselor şcolare necesare de realizat de
către elev, anunţarea şi discutarea criteriilor de apreciere a acestor produse.
Toți copiii trebuie să beneficieze de educație. Fiecare poate fi sprijinit prin măsuri
pedagogice în clasă și cu sprijin suplimentar prin colaborarea cu alți specialiști și cu familia.
Înainte de a apela la măsuri special sau la alți profesioniști, profesorul trebuie să
cunoască modele concrete privind posibilitatea de integrare școlară și educațională a tuturor
copiilor pentru individualizarea acțiunii didactice.
Experiențele de învățare la distanță au oferit până în prezent lecții valoroase, inclusiv
cu privire la importanța de adaptare rapidă a sistemului de învățământ la realitățile variate.
Educația tradițională trebuie nu doar să fie adaptată și reformată, dar acest process reformator
trebuie să cuprindă oportunitățile de inovare și astfel să devină mai deschisă pentru a răspunde
cerințelor actuale ale copiilor, tinerilor, inclusive celor din grupurile vulnerabile și membrilor
societății pe larg.
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