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SESIUNEA DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI

EDUCAŢIA INCUZIVĂ CA ACCES ŞI VALORIZARE
Prof. Rada Constanţa
Grădiniţa de copii P.P. Băile Herculane
Incluziunea nu este un simplu concept care să poată fi redus la plasarea, respectiv la
integrarea copilului cu cerinţe educative speciale în unitatea de învăţământ. Definiţia are în vedere
atât noţiunea de acces educaţional cât şi recunoaşterea importanţei acoperirii adecvate a nevoilor
individuale ale copiilor.
Cuvântul de ordine pentru a înţelege educaţia incluzivă este flexibilitatea. Principiile
educaţiei incluzive 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 incluzivă, acea societate care promovează
valorile democratice şi ascultă vocile tuturor membrilor ei. Societatea pluralistă, multiculturală şi
democratică este bază de dezvoltare a educaţiei incluzive.
Educaţia incluzivă este un proces nu o stare sau o etichetă, deorece este o educaţie bazată
pe şcoală/ grădiniţă ca partener al familiilor şi comunităţii şi pe înţelegerea comunităţii ca principalul
susţinător şi partener al acesteia.
Educaţia pentru toţi / incluzivă este o adevărată provocare pentru şcoală dar şi pentru
educaţie în general. Educaţia incluzivă este un drept uman. Este educaţie de calitate care dă o
orientare pozitivă, democratică tendinţelor dezvoltării practicilor educative.
Suntem la începutul unui nou mileniu. Omenirea a acumulat rezerve uriaşe de istorie, cultură
şi civilizaţie. Valoarea acordată omului, importanţa individului pentru dezvoltarea socială, relaţiile
dintre dezvoltarea societăţii, evoluţia tehnicilor de educaţie şi dezvoltarea individualităţii constituie
probleme luate în discuţie şi interpretate diferit ,de la o epocă la alta.
Viitorul nostru depinde de modul în care lumea de azi va reuşi în mod creativ să răspundă la
aceste probleme.
Copiii sunt speranţa noastră şi de modul în care creştem, educăm şi sprijinim dezvoltarea lor
va depinde configuraţia şi dimensiunea democartică a lumii de mâine. În mod firesc, educaţia se
adresează tuturor copiilor. Lumea în care trăim are nevoie de puterea minţii şi spiritul tuturor
membrilor ei. Societatea de astăzi, prin instituţiile de invăţământ îşi propune valorizarea tuturor
oamenilor, oferirea şanselor la dezvoltare şi educaţie. Faptul că suntem atât de diferiţi este o şansă a
dezvoltării şi nu o limită.
De- a lungul anilor am lucrat cu preşcolari ce proveneau din diferite medii sociale: copii ce se
bucurau de toate condiţiile unei vieţi lipsite de griji, dar şi cu copii ce proveneau din familii
dezorganizate, familii numeroase cu copii mulţi care îşi asigurau cele necesare traiului, cu greutate.
7

Am întâlnit copii cu tulburări / deficienţe de limbaj şi comunicare, cu tulburări de comportament, cu
tulburări socio-emoţionale. Accesul şi valorizarea fiecăruia a necesitat un parcurs bine stabilit,
parcurs ce a fost realizat cu eforturi permanente şi susţinute.

EDUCAŢIA TIMPURIE – ETAPĂ ESENŢIALĂ ÎN EDUCAŢIA INCLUZIVĂ
Prof. Iovănescu Claudia
Grădiniţa P.P. Băile Herculane
Educaţia timpurie este o componentă importantă a educaţiei pentru toţi, costituie prima
treaptă a educaţiei şi valorizează un segment de vârstă extrem de larg şi important: copilăria mică.
Educaţia timpurie promovează conceptul de parteneriat educaţional, cel de participare şi
responsabilizare prin dezvoltare pro socială şi se caracterizează prin următoarele:
Identifică startul şi factorii dezvoltării;
Construieşte premisele socializării şi participării;
Egalizează şansele la dezvoltare, participare şi integrare socială;
Responsabilizează educatorii, familia, comunitatea, societatea legat de primii ani de viaţă ai
copiilor;
Propune şi proiectează parteneriate educaţionale pentru dezvoltarea copiilor ca membrii activi
ai societăţii;
Schimbă abordarea vârstelor mici în teorie, politici şi practici;
Oferă o perspectivă pozitivă, umanistă asupra valorii educaţiei, vârstelor copilăriei, activităţii
de joc şi învăţare;
Schimbă curriculumul, îl flexibilizează şi adaptează pentru toţi copiii;
Percepe grădiniţa şi şcoala ca o instituţie care promovează dezvoltarea competenţelor,
eliminând viziunea sancţionatoare şi etichetarea.
Educaţia timpurie se defineşte prin acţiunile coerente şi directe asupra copilului şi asupra
contextului de viaţă material şi social, cu scopul de a le oferi cele mai potrivite ocazii şi a sprijini
creşterea şi dezvoltarea copilului mic, pornind de la identificarea şi cunoaşterea nevoilor generale şi
individuale ale fiecăruia.
Programele de educaţie timpurie pot aduce mari beneficii copiilor nu numai individual şi
imediat, ci de asemenea social şi economic de-a lungul unei vieţi în termenii abilităţii copilului de aşi aduce contribuţia în familie şi societate.
Copiii trăiesc într-o lume globală şi competitivă, o lume a accelerării şi nerăbdării, a
competiţiei şi polarizării care generază în acelaşi timp numeroase inegalităţi înrădăcinate în
societăţile din întreaga lume, inegalităţi rezultate din „cine suntem”, „cum suntem”, „ce suntem”.
Impactul unor asemenea procese poate fi contrabalansat oferindu-le copiilor de vârsta cea mai
fragedă ocazia de a învăţa atitudini şi comportamente pozitive faţă de cei ce sunt diferiţi de ei, iar pe
de altă parte trebuie să le construim ocazii pentru a-i dezvăţa de atitudinile şi comportamentele
negative pe care le-au învăţat deja.
Investiţia în programele pentru educaţie timpurie poate fi o investiţie în crearea unor cetăţeni
mai educaţi. Educaţia preşcolară, prin formele ei specifice produce acele trăsături considerate
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esenţiale pentru democraţie, mai mult decât forma şi conţinutul majorităţii şcolarizării primare pentru
că curriculumul preşcolar este orientat în direcţia învăţării prin acţiune, explorare, întrebări.
Educaţia timpurie este o formă de educaţie incluzivă pentru că propune cele mai potrivite
forme de abordare educaţională la vârstele mici pentru a produce o educaţie de calitate. Se realizează
formal în instituţii abilitate, dar, în acelaşi timp, non formal prin implicarea agenţiilor şi instituţiilor
anexe care sprijină educaţia formală. Ca educaţia incluzivă, educaţia timpurie evidenţiază valoarea
diferenţelor dintre copii, înţelese ca particularităţi ale învăţării individuale şi sociale, şi precizează
Cerinţele Educative Speciale ca părţi componente ale curriculumu-lui programelor educative.
Grădiniţa de copii P.P. Băile Herculane a pus şi pune un accent deosebit pe conţinuturile
modernizate ale serviciilor educaţionale pe care le furnizează respectând copilul indiferent de statutul
social, etnie, religie, capacitate intelectuală, fizică.
Pornind de la aceste considerente în Grădiniţa P.P. Băile Herculane s-a creat un mediu
educaţional stimulativ din punct de vedere intelectual precum şi în ceea ce priveşte tratarea lui la
modul general ca persoană unică şi valoroasă:
Învăţarea prin joc;
Participarea copiilor la alegerea activităţilor, jocurilor, jucăriilor;
Organizarea adecvată a mediului ambient;
Parteneriatul educaţional: grădiniţă, familie, comunitate;
Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare-evaluare.
Copiilor li se asigură protecţie şi afectivitate, li se construiesc ocazii de joc şi de învăţare, de
destindere, autodisciplină şi respect pentru ceilalţi. O abordare globală a dezvoltării copilului care
asigură calitatea educaţiei la această vârstă.
Dezvoltă un CDS în conformitate cu interesele şi nevoile copiilor necesare dezvoltării de
abilităţi care să-i permită adultului de mai târziu integrarea în comunitate.
Dezvoltă programe extraşcolare ce au în vedere crearea de oportunităţi de petrecere a
timpului liber, educaţia pentru valori, valorizarea talentelor şi preocupărilor copiilor.
Dezvoltă programe menite să reducă impactul mediilor din care provine copilul, activităţi de
învăţare din care copiii aflaţi din diverse motive în situaţii de risc să fie ajutaţi să reuşească din punct
de vedere al educaţiei şi integrării sociale.
Dezvoltă programe de educaţie a adulţilor care au în vedere depăşirea unor modele rigide şi
învechite, promovate uneori de familiile sau mediile din care provin. Parteneriatele educaţionale cu
familiile şi comunitatea constituie o cerinţă a dezvoltării sociale dar şi individuale. Fiecare copil este
un început pentru schimbare şi fiecare societate are nevoie de forţa fiecăruia. Tocmai de aceea
recunoaşterea valorii umane, dar, în acelaşi timp valorizarea importanţei primilor ani ai dezvoltării
individuale sunt punctele de reper de la care este firesc să se pornească orice program educaţional.
Bibliografie
Vrăşmaş Ecaterina Adina, Educaţie timpurie şi Grădiniţa adaptată, Bucureşti, Asociaţia RENINCO
România, 2008
Vrăşmaş Ecaterina Adina, Educaţia copilului preşcolar, Bucureşti, Editura Pro Humanitate, 1999
Graţiela Sion, Psihologia Vârstelor, Bucureşti, Editura Fundaţia România Mare, 2007
Bunescu GH., Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, www.leducat.ro
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EDUCAŢIA TIMPURIE – TERENUL UNEI INTERVENŢII EDUCAŢIONALE
ADECVATE ASUPRA COPIILOR CU CES
educ. Berejnic Amelia Liana
Gradiniţa de copii P.P. Băile Herculane
Cercetările contemporane în domeniul psihopedagogiei copilului preşcolar au fundamentat o
serie de teze care influenţează educaţia timpurie:
- Dezvoltarea copilului îşi determină direcţiile şi bazele la vârstele foarte mici. După ultimele
studii, se evidenţiază importanţa primului an de viaţă şi apoi a primilor trei, ca fundamentale în
direcţia formării capacităţiilor generale şi specifice de adaptare psiho- individuală şi socială.
- Educaţia primilor ani de viaţă nu se poate reliza în afara unei legături funcţionale cât mai
accesibile între familie şi factorii educaţionali ai comunităţii (educatorii şi toţi agenţii educaţionali).
- Educaţia incluzivă evidenţiază nevoia de accentuare a dezvoltării sociale a copilului şi de
focalizare pe procesele învăţării, la fel cum este preconizat şi de educaţia timpurie.
- Recunoaşterea importanţei diferenţelor individuale şi planificarea activităţilor educaţionale
în sensul acoperirii nevoilor copilului ca individualităţi care aparţine grupului şi contextului de
dezvoltare, constituie primul pas al educaţiei timpurii şi cărămida de bază a incluziunii.
Pornind de la aceste teze se conturează direcţiile de acţiune în grădiniţa de copii, se pune
problema ce ne propunem să urmărim în mod ţintit pentru abordarea copiilor cu CES.
Este vorba de a trece de la politicile largi la viziunea pedagogică directă, de la concepte la
acţiune.
Se evidenţiază în acest sens nevoia unei conştientizări a rolului pe care poate să-l joace o
strategie didactică adecvată.
Pentru a înţelege ce sunt cerinţele educative speciale trebuie să pornim de la accepţiunea că
fiecare are nevoie de educaţie pentru că prin educaţie ne dezvoltăm şi putem deveni membrii integraţi
ai societăţii, dar şi că această educaţie trebuie să fie potrivită fiecăruia pentru a-i fi de folos, pentru că
fiecare este diferit, a avut şi are particularităţile sale. Pentru o educatoare este un adevăr evident,
fiecare copil este unic în felul său şi nici un copil nu este identic cu altul. Fiecare copil se dezvoltă în
ritmul şi stilul său, iar dezvoltarea este determinată de ereditatea biologică şi de influenţele mediului,
într-o combinaţie specifică fiecărui individ, dezvoltarea se realizează prin procesul de învăţare.
Putem spune că există multe diferenţe date de particularităţile de vârstă, altele date de
trăsăturile lor fizice, de reacţii emoţionale, de temperament, de ritmul de dezvoltare, de ritmul cu care
învaţă, de stilul învăţării, de aptitudini şi talente, dar şi de comportamentele pe care şi le manifestă
fiecare.
Unii copii au deficienţe – înseamnă că se nasc cu anumite caracteristici pe care le vor avea
toată viaţa, adică nu văd bine sau nu aud, au deformări sau un creier care nu se dezvoltă la fel cu al
celorlalţi.
Alţi copii pot avea deprivări – se referă la faptul că dezvoltarea şi creşterea lor poate fi
afectată de mediul în care trăiesc. Acesta este dăunător sau nu asigură cele necesare dezvoltării
copilului: lipsa hranei, locuinţei inadecvate, neglijarea de către familie, violenţa şi abuzul etc.
Aceste apartenenţe îi fac să fie diferiţi în anumite privinţe, în comportamente, obiceiuri sau
stiluri de viaţă şi răspund la rezolvarea unor probleme. Activitatea educatorului este importantă şi
valoroasă pentru felul în care acceptă şi valorizează sau încearcă să nu observe şi să elimine
diferenţele dintre copii. Printre riscurile importante în dezvoltarea copiilor este identificată
etichetarea lor şi izolarea prin programele educative de grupul de copii ai comunităţii din care ei fac
parte.
Educaţia integrată este soluţia de rezolvare a problemelor acestor copii. Ea 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 şi fiecare copil are
dreptul să meargă la grădiniţa sau şcoala unde merg toţi copiii din vecinătatea sa şi care răspund
nevoilor sale educative.
Fiecare copil în funcţie de particularităţile sale şi de nevoile sale prezintă pentru educatoare
anumite cerinţe educative. Acest lucru este valabil pentru toţi copiii, fie că sunt consideraţi obişnuiţi,
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fie de excepţie, aflaţi la extremele superiorului şi ale problemelor serioase ale dezvoltării (deficienţă,
incapacitate, tulburări). Fiecare copil este unic, este valoros şi se dezvoltă în funcţie de lumea care îl
înconjoară. La naştere există posibilităţi de dezvoltare pentru orice copil, indiferent de
particularităţile fizice.
Diferenţele dintre copii sunt de cele mai multe ori prilej de învăţare şi dezvoltare. Fiecare
copil are dreptul de a i se acorda şansa unei vieţi cât mai aproape de normalitate şi integrare socială.
Copiii care sunt diferiţi şi au CES cer atenţie specială şi necesită sprijin pe tot parcursul dezvoltării
lor. Întreaga problematică a acopiilor cu CES este privită ca o înţelegere a diferenţelor extrem de
variate între nivelurile, ritmurile, stilurile şi particularităţile lor de creştere, învăţare şi dezvoltare.
Grădiniţa trebuie să fie o şcoală pentru toţi care potenţiază diferenţele şi le foloseşte ca prilej de
învăţare şi experimentare diferită, dimensiunile problematicii copiilor cu CES devine prilej de
perfecţionare a strategiilor formative.
Răspunsul la cerinţele educative ale copiilor constituie condiţia unei dezvoltări armonioase.
Este foarte important ca adulţii să sprijine la toţi copiii construirea unei imagini de sine pozitive,
pentru că fiecare copil se poate dezvolta şi poate învăţa. O imagine de sine slabă este o problemă
pentru orice copil. Pentru un copil cu dizabilităţi, faptul că se vede diferit de ceilalţi copii este primul
pas să îşi construiască o imagine de sine diferită.
De aceea este determinant rolul pe care poate să-l joace o strategie didactică adecvată în
rezolvarea multor probleme de dezvoltare. Câteva sfaturi în acest sens:
Să tratăm copilul mereu ca un individ şi să ne asigurăm că în primul rând este pentru noi un copil şi
abia apoi o persoană cu dizabilitate;
Să ne asigurăm că este împreună cu ceilalţi copii şi nu stă izolat;
Să ne asigurăm că ceilalţi copii nu sunt ironici şi tratează pe colegul lor cu respect;
Să preţuim, să încurajăm şi să valorizăm mereu copilul chiar dacă rezultatele sunt foarte mici;
Să implicăm copilul în toate activităţile care au loc şi să-l încurajăm să exploreze împrejurimile;
Să dăm ocazia ca fiecare copil, inclusiv cei cu dizabilităţi, să poată decide şi să încurajăm luarea
deciziilor şi alegerea soluţiilor.

Bibliografie
Vrăşmaş Ecaterina Adina, Educaţie timpurie şi Grădiniţa adaptată, Bucureşti, Asociaţia RENINCO
România, 2008
Vrăşmaş Ecaterina Adina, Educaţia copilului preşcolar, Bucureşti, Editura Pro Humanitate, 1999
Graţiela Sion, Psihologia Vârstelor, Bucureşti, Editura Fundaţia România Mare, 2007
www.şcoalapărinţilor.ro/interviuri/interviu/ educaţie-timpurie
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ
„PROCES PERMANENT DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A
ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALĂ”
Inst.IMBRESCU ANA
Educ . LĂPĂDAT OPRIŢA
Grădiniţa P.P. Băile –Herculane
"... 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 obinecuvântare pentru lume".
(Din Child's Appeal, Mamie Gene Cole)
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, activ-participativă, să se desfăşoare într-un mediu
relaxant, plăcut .
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In vederea integrării şcolare a copiilor cu cerinţe speciale pot fi identificate mai multe
perspective:
• perspectiva individuală care pune accentul pe identificarea şi scoaterea în relief a
problemelor specifice de învăţare ale fiecărei categorii de elevi cu cerinţe speciale;
• perspectiva de grup care se referă la relaţiile elevului cu ceilalţi colegi de clasă şi la
modalităţile de rezolvare în grup a problemelor de învăţare sau la modalităţile de intercunoaştere
între elevii cu C.E.S. şi restul elevilor ca o condiţie a acceptării şi recunoaşterii reciproce a valorii lor
în grupul-clasă;
• perspectiva curriculară care poate acţiona şi prin flexibilizarea conţinuturilor şi adaptarea
mijloacelor de învăţare la particularităţile individuale ale fiecărui elev, la dificultăţile specifice de
învăţare, la tehnicile specifice învăţământului integrat (învăţare interactivă, modalităţi de sprijin şi
suport, apelul la profesori itineranţi etc.).
Acestor perspective li se pot adăuga strategii definite de noul cadru de referinţă:
• valorificarea experienţelor cotidiene ale elevilor prin crearea unor portofolii situaţionale cu
tipuri subsecvente ce se pot actualiza de la o situaţie la alta ;
• exploatarea cunoştinţelor şi experienţelor anterioare prin rezolvarea concretă a unor sarcini
noi în grupuri mici sau perechi ;
• apelul la strategiile ludice (jocuri de rol, dramatizare, jocul didactic) ;
• folosirea problematizării şi a unor metode bazate pe aspecte de evidenţiere expresivă
precum desenul, povestirea, modelajul etc. ;
• rezolvarea creativă a conflictelor din clasă, colaborarea cu familia şi valorificarea resurselor
din comunitate cu tehnici de sprijinire a învăţării, predării şi evaluării ;
• degajarea unor activităţi educative bazate pe cooperare, negociere şi solidarizare în
îndeplinirea unor sarcini de învăţare sau de lucru .
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.
Bibliografie :
Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006
Ungureanu, Dorel, Educaţia integrată şi şcoala inclusivă, Editura de Vest, Timişoara, 2000
UNICEF, Cerinţe speciale în clasă: Pachet de resurse pentru instruirea profesorilor, Reprezentanţa
specială UNICEF pentru România, Bucureşti, 1995
Vrăşmaş, Traian, Învăţământul integrat şi /sau incluziv, Editura Aramis, Bucureşti, 2001
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INCLUZIUNE SOCIALĂ ŞI RESPECTUL DIVERSITĂŢII PRIN
EDUCAŢIE TIMPURIE
Prof. Negoiţă Ecaterina
Grădiniţa de copii P.P. Băile Herculane
Societăţile de astăzi se caracterizează prin complexitate şi diversitate. Politicile şi
practicile sociale trebuie să ţină seama de dimensiunile actuale ale incluziunii sociale dar şi de
diversitate ca şi concept important al schimbărilor necesare.
Îngrijirea, creşterea şi educaţia copiilor constituie o prioritate la nivel global dar şi particular
pentru aproape toate statele lumii. Nu numai studiile de psihologie, pedagogie,medicină sau
sociologie au un cuvânt de spus ci şi studiile economice tind să demonstreze că dezvoltarea factorilor
economici este dependentă de intervenţia timpurie educaţională şi de măsurile sociale pentru
protecţia şi educaţia copilului.
O problemă importantă de discutat în plan social este legătura dintre incluziunea socială şi
respectul diversităţii( Boyden Jo, Levison Deborah 2000, p. 6). Ştim cu certitudine că de modul cum
se începe viaţa socială, de restricţiile sau facilităţile pe care le întâmpină copilul mic depinde
dezvoltarea lui ulterioară. Primii paşi în lumea socială se constituie ca experienţe decisive pentru
formarea personalităţii fiecărui copil. Nu ne poate fi indiferent modul în care se antrenează şi se
decide la nivelul politicilor sociale incluziunea socială a fiecărui copil şi nici cum este privită şi
acceptată diversitatea lor. Devine hotărâtor modul cum discriminarea şi prejudiciile de ordin social
influenţează viaţa copiilor mici şi o orientează.
În ciuda riscurilor mari pe care le produce lumea modernă prin inegalităţi şi discriminare,
heterogenitatea societăţii poate fi o sursă pozitivă în explorarea şi schimburile culturale. Cu cât
copiii mici sunt mai expuşi la un mediu incluziv care respectă şi valorizează diferenţele cu atât
dezvoltarea lor pe termen lung are mai multe şanse să promoveze un potenţial de adaptare complex.
Desigur societatea nu este suficient de incluzivă dar putem crea spaţii, programe şi proiecte în
care să stimulăm dezvoltarea unor astfel de practici umane, în folosul copiilor dar şi în folosul
întregii societăţi.
Astfel de spaţii, programe şi proiecte au fost realizate prin politica de dezvoltare
instituţională a unităţii în care îmi desfăşor activitatea. Recunoaşterea valorii umane, dar, în acelaşi
timp valorizarea importanţei primilor ani ai dezvoltării individuale sunt punctele de reper de la care
am pornit programele şi proiectele educaţionale.
Parteneriatele educaţionale cu familiile şi cu comunităţile de orice tip au constituit un pas
important în realizarea dezvoltării sociale dar şi individuale. Am pornit de la premiza că fiecare
copil este un început pentru schimbare şi că societatea are nevoie de forţa fiecăruia iar rezultatele pe
care le-am obţinut de-a lungul timpului ne dau speranţa că în unitatea noastră actul educativ poate fi
considerat - un act incluziv.
În cele ce urmează voi prezenta o serie de parteneriate – finalităţi ale acestora, derulate în
Grădinita de copii P.P. Băile Herculane:
o Parteneriate la nivel local:
Proiect de parteneriat educaţional cu Primăria Băile Herculane :
-„ Sunt român, român voinic”( 2006,2007,2008), proiecte educaţionale încadrate în
manifestările locale prilejuite de Ziua Naţională.
-„ Eminescu, poet naţional” 2006,2007,2008
Finalităţi:
*vizite la Muzeul de istorie al staţiunii
*vizite la Biblioteca Orăşenească N. St. De Haţeg
*vizitarea vestigiilor antice de pe teritoriul staţiunii
*fotomontaj: „Suntem urmaşi de daci şi de romani”
*album - Eminescu
*spectacol-participarea cu formaţiile artistice ale unităţii
Proiect de parteneriat educaţional cu Comitetele de părinţi:
Finalităţi:
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* realizarea unor reuniuni de educaţia adulţilor – „Educăm împreună”
* excursii şi vizite în localitate, în judeţ , în ţară
* înfiinţarea la nivelul grădiniţei a unor formaţii artistice :formaţii de dans
popular, formaţia de dans modern, grup coral, teatru pentru copii
* serbări, spectacole, concursuri
Proiect de parteneriat cu Liceul „Hercules”: „Învăţătura-i o comoară”
Finalităţi:
*activităţi comune între preşcolari şi şcolari, spectacole cu formaţiile
grădiniţei şi şcolii
*realizarea unor expoziţii cu creaţiile copiilor preşcolari şi şcolari
*dezbateri pe tema: „Pregătirea preşcolarilor pentru şcoală, evitarea
eşecului şcolar”
*reuniuni de lucru în cadrul Comisiei Metodice a educatoarelor şi
Comisiei Metodice a învăţătorilor
*vizite la şcoală
*„La mulţi ani copilărie”- manifestări în comun de ziua copilăriei.
Proiect de parteneriat cu Casa de Cultură: „Comoara din cărţi”:
Finalităţi:
*vizite periodice la bibliotecă
* „Clubul Micii şi Marii Scriitori”
*„Sărbătorim Marii scriitori” – expoziţie de carte, moment artistic;
* Şcoala de poezie – creaţii ale copiilor
*„La mulţi ani, ţara mea” – moment artistic
o Parteneriate la nivel judeţean:
„Feerie cu parfum de copilărie” 2006.2007,2008,2009 – activităţi şi programe artistice
de manifestare a talentului copiilor în diferitele etape ale Festivalului concurs
„Educaţia prin Artă”
Finalităţi:
*înfiinţarea unor formaţii artistice pe baza talentului, aptitudinilor
creatoare manifestate de copii.
*concursuri pe unitate, la nivel local, la nivel zonal, la nivel judeţean
*participarea formaţiilor şi în cadrul altor manifestări prilejuite de diferite
evenimente
*premierea celor mai talentaţi copii, distincţii simbolice şi recompense
materiale.
o Parteneriate la nivel naţional:
Proiect educaţional naţional „Iisus din inima mea”
Finalităţi:
*expoziţii cu creaţiile artistico – plastice ale copiilor organizată în grădiniţă
*selectarea şi premierea la nivel de unitate a celor mai reuşite lucrări
*participarea la expoziţia naţională de Grădiniţa P.P. nr 12 Huşi, jud Vaslui.
*premierea în cadru festiv a copiilor care au obţinut distincţii.
o Parteneriate la nivel internaţional:
- Proiect de parteneriat cu Grădiniţa Sf. Josef din Germania
Finalităţi:
*corespondenţă electronică
*schimburi de C.D.şi D.V.D.cu aspecte din activităţile copiilor şi educatoarelor.
*vizite reciproce în limita posibilităţilor
*expoziţii cu creaţiile copiilor români în Germania şi expoziţii cu creaţiile
copiilor germani în unitatea noastră
*donarea de către partea germană de jocuri, jucării, cărţi etc, colectate de la
copiii germani
CONCLUZII:
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Parteneriatul grădiniţă – familie – comunitate este.
- componentă importantă a educaţiei incluzive;
- unitate de decizii şi acţiune;
- masă rotundă;
- o interrelaţie;
- o relaţie între instituţii, indivizii, institutţii şi indivizii;
Este un proces contiuu de interacţiune, dezvoltare şi împuternicire reciprocă între parteneri şi
are drept caracteristici:
- contribuţie mutuală şi acceptarea rolurilor;
- dorinţa de a lucra împreună în urmărirea unor scopuri acceptate în comun;
- responsabilităţi împărtăşite în preluarea acţiunilor care urmăresc atingerea
scopurilor;
- loialitate, încredere şi cinste în toate acordurile de parteneriat;
- totală împărtăşiere a informaţiilor pertinente între parteneri;
- rolul părinţilr în luarea deciziilor , în exercitarea rolului lor îndreptăţit de a
decide ceea ce este mai bine în interesul familiei lor şi a membrilor, în
special a dezvoltării copilului lor.
BIBLIOGRAFIE:
Vrăşmaş Ecaterina, 2008, Educaţiei timpurie şi Grădiniţa adaptată, Asociaţia Reninco,
Romînia , Bucureşti
Vrăşmaş Ecaterina, 2009,Parteneriate,C.D

HIPERACTIVITATEA LA COPIII PRESCOLARI
INST. MARCU LIANA
EDUC. MARCU ANA
GRAD.PP.BAILE HERCULANE
Hiperactivitatea apare atât la băieţi cât şi la fete înainte de a implini 7 ani, fiind identificată în
mai toate clasele sociale şi la copiii cu grade de dezvoltare intelectuală diferite .
De cele mai multe ori, copiulul hiperactiv este catalogat drept un copil “rău“, care face tot
posibilul pentru a-i necăji pe colegii lui de grupă şi pentru a exaspera educatoarele. Ceea ce trebuie
înţeles este faptul că aceşti copii nu sunt “răi” prin natura lor, iar comportamentul pe care îl
manifestă este rezultatul unei tulburări. Se vorbeşte despre prezenţa acestei tulburări în cazul copiilor
care sunt mai activi, mai impulsivi, mai neatenţi fată de media copiilor de vârsta lor. Toata lumea îi
consideră pe aceştia ca fiind neascultători,considerând că trebuie pedepsiţi mai aspru decât ceilalţi
copii care sunt mai liniştiţi.
De fapt aceşti copii trebuie pedepsiţi cât mai putin şi trebuie încurajaţi mai mult, pentru că ei nu
sunt răi, dar pur şi simplu nu pot face ceea ce li se pretinde. La ei, graniţa dintre “nu vreau“ şi “nu
pot” este foarte greu de delimitat sau mai degrabă, balanţa înclină înspre lipsa capacitaţii de a face
anumite lucruri. În schimb, dezorganizarea ,nerespectarea regulilor, tendinţa de a domina şi a ieşi în
evidentă prin comportamente negative sunt câteva însuşiri pe care părinţii copiilor cu hiperactivitate
le menţioneaza ca fiind greu de tolerat.
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Câteva cauze ar putea fi: plictiseala ,supradotarea, conflicte psihice ,tulburări emoţionale ,mediu
familial conflictual ,deficit de atentie.
În cazul copiilor hiperactivi cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, manifestarile specifice sunt
neliniştea şi agitaţia psihomotorie ,fiindu-le greu să se joace în linişte şi să aibe răbdare. Din cauza
nelinştii şi a impulsivităţii, copii hiperactivi chiar dacă înţeleg regulile şi limitele ei nu sunt capabili
să le respecte. Ei nu reacţionează ca şi ceilalţi copii la măsurile educaţionale obişnuite, motiv pentru
care părinţii, cadrele didactice ajung ţntr-o situatie dificilă.
Studiu de caz
I.C, băiat în vârstă de 5 ani care provine dintr-o familie cu parinţi divortaţi.
Cu toate că este iubit de părinţi (cel putin aşa au lăsat impresia) şi de bunici, totuşi prezintă
tulburări de comportament, este neastâmpărat, trece uşor de la o activitate la alta.
Descrierea cazului
Tabloul familiei
Copilul I.C. , a locuit o perioadă cu mama în grija căreia a fost încredinţat împreună cu fratele lui
geamăn I.A.
Ulterior i-a luat în grijă bunica (mama tatălui) care ii iubeşte foarte mult şi care din cât are le
satisface unele nevoi (hrană ,dulciuri, haine)
Tabloul copilului
Copilul I.C.este născut în data de 4.11.2004. Frecventează grădiniţa din anul 2008 iar anterior a fost
la creşa. I.C. are un aspect fizic plăcut ,este normal dezvoltat pentru vârsta lui, este vesel, dar
exploziv în mişcări .
La gradiniţă
I.C. prezintă urmatoarele manifestări: De multe ori întrerupe acitivitatea prin intervenţii
necontrolate, afectând grupul de copii. Trece uşor de la o activitate la alta fără motiv, neavând
răbdare să ducă la bun sfârşit sarcina dată. Posedă o deosebită imaginaţie creatoare, spirit de
observaţie, reuşind să compună poveşti, să relateze întâmplări din viaţa lui, are memorie bună.
Plan de intervenţie educativă - strategii şi metode
-aşezarea copilului în preajma educatoarei cu subpretextul că este ajutorul ei
-încurajarea, evidenţierea, stimularea faptelor bune prin acordarea de buline roşii
-evidenţierea calităţilor acestui copil şi încurajarea progresului în activitatea personală
-atribuirea anumitor activităţi în colectivul de copii: distribuirea materialului didactic la copii
-afişarea lucrărilor individuale reuşite la panou
Concluzie
Acordând o atenţie aparte acestui copil, s-a reuşit să se rezolve într-o mare parte problemele
comportamentale ale acestui copil astfel încât activitatea celorlalţi să nu mai fie întreruptă de anumite
ieşiri ale lui.
BIBLIOGRAFIE: Dopfner; Schurmann; Lehmkuhl, Copilul hiperactiv şi încapatanat, Editura RTS,
Cluj
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INCLUZIUNEA O PROVOCARE ?
BELAVICI ANA-MARIA
CRĂCIUNESCU MARIANA
GRĂDINIŢA P.P. BĂILE HERCULANE
Dezvoltarea copilului în perioada preşcolară constituie o preocupare nu numai a familiei,ci şi a
sistemului general de învăţământ,prin programele şi activităţile derulate de grădiniţe.
Copiii sunt diferiţi,capacităţile lor sunt diferite,dar în grupul de la grădiniţă,fiecare are un rol,o
valoare. Astfel toţi părinţii care solicită înscrierea copilului la grădiniţă trebuie să fie întâmpinaţi cu
căldură,înţelegere şi atenţie din partea cadrelor didactice şi a personalului auxiliar existent în
grădiniţă.
Diversitatea din interiorul grupei de copii poate cauza probleme,de aceea provocările pentru
educatoare este de a menţine grupul unit şi de a lupta împotriva nevoii de excludere. Încă de la
primele experienţe de viaţă la care ia parte copilul,educatoarea prin alegerea metodelor optime de
lucru,prin stabilirea regulilor,şi prin lipsa de prejudecăţi,trebuie să faciliteze participarea la activităţi
a tuturor copiilor. Astfel se practică educaţia incluzivă încă de la grupa mică, la venirea copiilor în
grădiniţă.
Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental-un învăţământr pentru toţi-care constituie un
deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune practici de
integrare/incluziune.
Educaţia incluzivă are la bază câteva principii esenţiale :
 fiecare elev are dreptul inerent la educaţie pe baza egalităţii şanselor ;
 niciun elev nu poate fi exlus din educaţie sau supus discriminării pe motive de rasă, religie,
culoare, sex, limbaj, etnie, dizabilităţi etc ;
 toţi elevii pot să înveţe şi să beneficieze de pe urma educaţiei ;
 şcoala se adaptează la nevoile elevilor, nu elevii se adaptează la nevoile şcolii ;
 diferenţele individuale între elevi constituie o sursă de bogăţie şi diversitate,nicidecum o
problemă.
Incluziunea este susţinută de:
- Acceptul şi susţinerea părinţilor copiilor integraţi;
- Implicarea întregii societăţi;
- Relaţiile ce se formează la nivelul grupei de preşcolari,care se bazează pe toleranţă şi
respect faţă de copilul cu probleme.
,,Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare,având ca
scop exploatarea resurselor existente,mai ales a resurselor umane,pentru a susţine participarea la
procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.‟‟(MEN&UNICEF 1999).
Pentru integrarea copiilor cu cerinţe speciale în grădiniţă trebuie să existe între factorii activi care
participă la integrarea acestora ,relaţii de înţelegere, constructive care se realizează prin atitudini
deschise.
Educatoarea care va primi în grupă copii cu deficienţe ,trebuie să cunoască deficienţele acestora
pentru a putea modela activităţile ,în funcţie de nevoile copiilor. Este foarte important ca educatoarea
să sensibilizeze şi să pregătească copii pentru a primi în grupa lor un coleg cu dizabilităţi,dar în
acelaşi timp trebuie păstrată o aparenţă de normalitate,copilul trebuind fiind tratat la fel cu ceilalţi
copii din grupă.
Sensibilizarea se face prin stimulări:crearea şi aplicarea unor jocuri care permit stimularea unor
deficienţe(motorie,vizuală,auditivă),ceea ce determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor care
au dizabilităţi,povestiri,texte literare,discuţii,vizitarea unor persoane cu deficienţe.
Incluziunea presupune şi integrarea copiilor cu tulburări /deficienţe de limbaj şi comunicare,astfel
educatoarea trebuie să desfăşoare activităţi susţinute pentru:
- dezvoltarea/exersarea auzului fonematic şi a respiraţiei verbale;
- dezvoltarea vocabularului uzual/funcţional şi exersarea comunicării;
- exersarea/dezvoltarea motricităţii şi afectivităţii.
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Principala metodă de lucru cu preşcolarii este jocul-exerciţiul de prevenire şi corectare a
tulburărilor de vorbire:
- exerciţii-joc:,,Telefonul-ţrr…..ţîrr; greierele-cri,cri
- jocuri de exersare a pronunţiei corecte: ,,Spune la fel ca mine.‟‟ ,,Ce se aude?‟‟
- jocuri de atenţie:,,Unde am aşezat jucăria‟‟
- jocuri de analiză şi sinteză mentală:,,Ghici cine lipseşte.‟‟
Toate aceste jocuri contribuie la dezvoltarea auzului fonematic,a deprinderilor de exprimare
corectă,coerentă şi expresivă la preşcolari.
Pentru integrarea cu succes a copiilor cu dizabilităţi,educatoarea trebuie să propună
copiilor sarcini care necesită colaborarea în găsirea unor soluţii comune,să ofere copiilor proiecte la
care să lucreze în cooperare. De asemenea educatoarea utilizează eficient situaţii cotidiene pentru a-i
învăţa pe copii cum să-i asculte şi să-i accepte pe ceilalţi.
Timp îndelungat copiii cu cerinţe speciale au fost educaţi în şcoli separate,şi comunitatea s-a
obişnuit cu ideea că şcoala specială înseamnă educaţie separată. Educaţia incluzivă urmăreşte un
mod de şcolarizare a copiilor cu dizabilităţi şi a copiilor cu cerinţe educative speciale în grădiniţe şi
în grupe obişnuite de copii. Din perspectiva educaţiei incluzive ,copiii trebuie trataţi cu respect şi să
beneficieze de şanse egale de învăţare,să aibă acces la informaţie,la idei şi la ştiinţă.
Educaţia incluzivă nu se referă doar la copiii cu diferite handicapuri ci şi la copii proveniţi din
diferite medii sociale:copii proveniţi din familii înstărite,dar şi copii din familii monoparentale,
dezorganizate sau copii cu tulburări de limbaj.
Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în grupuri de copiii trebuie să dispună de o bună
colaborare între educatoare,părinţi şi psihologi sau consilieri şcolari.
Părinţii dispun de cele mai multe informaţii despre copiii lor ,astfel ei devin parteneri la
educaţia copiilor. Prin şedinţele cu părinţii, prin participarea acestora la expoziţii, drumeţii,excursii,
serbări,vizite, la conţinuturile didactice se dezvoltă o bună relaţie între părinţi şi grădiniţă spre binele
copiilor. Prin informare părinţii descoperă cum să găsească şi să aplice soluţii eficiente în rezolvarea
problemelor pe care le întâmpină în educaţia copiilor.
Familia este cea care poate influenţa copilul pe mai multe căi,iar rezultatele disfuncţiei familiale
se situează între cei doi poli:hiperprotecţie sau neglijare.
Valoarea educaţiei incluzive constă în:
Copiii sunt în centrul activităţilor grădiniţei
Grădiniţa este un loc în care copiii vin cu plăcere
Toţi copiii sunt sprijiniţi pentru a avea succes
Metodele de predare răspund diversităţii celor care învaţă
Învaţarea este un proces bazat pe cooperare
Direcţiile de dezvoltare sunt de înlăturare a barierelor din calea învătării şi de creştere a
gradului participării tuturor copiilor la învăţare.
Cei mai mulţi dintre părinţi înţeleg ce înseamnă educaţia incluzivă şi rolul acesteia în
dezvoltarea copiilor,dar există şi opinii critice : părinţi care au convingerea că diferenţele individuale
încetinesc progresul copiilor obişnuiţi. De aceea educatoarea trebuie să continue munca cu copiii
până când nu se vor mai face diferenţieri în cadrul grupului,şi părinţii îi vor accepta pe toţi colegii
copilului lor.
Bibliografie:
Traian Vrăjmaş,Învăţământul integrat şi/sau incluziv,Editura Aramis,Bucureşti 2001;
Revista Învăţământul Preşcolar nr.3-4,Bucureşti 2005;
Adina Glava,Educaţia timpurie,Editura Paralela 45,2009;
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EDUCAŢIA PARENTALĂ – COMPONENTĂ A EDUCAŢIEI ICLUZIVE
Autori: inst. Vuia Ionela
educ. Mureşanu Ana
Unitatea de învăţământ:Grădiniţa P.P. Bocşa
Conceptul de educaţie parentală apreciativă este legat de cel de pedagogie apreciativă a fost
introdus de L. Yballe şi D.O.Connor pentru a desemna acel tip de pedagogie care să producă o
schimbare în educaţie, punând accentul pe valorificarea şi aprecierea experienţei umane şi a
momentelor de vârf ale acesteia precum, şi pe orientarea către proiectarea acţiunilor viitoare spre
maxima valorizare a potenţialului uman şi creator.
Caracteristicile acestui tip de pedagogie, enunţate de cei doi autori adaptate la educaţia
parentală sunt inspirate de principiile anchetei apreciative:
1. Centrarea pe experienţă: procesul de învăţare pleacă de la experienţele educatorilor şi
părinţilor despre viaţă, iar părinţii sunt consideraţi potenţiale surse şi creatori de cunoaştere,
pornindu-se de la experienţele lor din diverse domenii;
2. Centrarea pe succes: educaţia parentală apreciativă se concentrează pe valorificarea
momentelor de maxim succes, mândrie şi glorie din experienţa părinţilor, considerându-le
fundamentul şi inspiraţia pentru succesele viitoare; succesele trecute care sunt conştientizate
sunt amplificate şi anticipate de succese viitoare.
3. Focalizarea legăturii dintre viziunea pozitivă şi acţiune pozitivă: rolul educaţiei parentale este
acela de a crea viziunea pozitivă (despre oameni, instituţii, comunitate, despre copiii etc.), căci
aceasta constituie resursa de energie şi un motor pentru acţiune pozitivă; o educaţie completă
axată pe viziunea pozitivă stimulează creativitatea şi transformarea părinţilor şi a
interacţiunilor iniţiate de aceştia în relaţie cu proprii copii.
4. Crearea unei relaţii de parteneriat între educator şi părinţi în actul de învăţare: acest tip de
relaţie stimulează interacţiunile, participarea şi atitudinea pozitivă faţă de ceilalţi părinţi
participanţi la întâlnirile de grup şi faţă de educatorul parental.
5. Principiul procesului paralel în educaţia parentală: este foarte important de subliniat faptul că
exerciţiile, atitudinea pozitivă de la întâlniri trebuie să fie încurajate în comportamentul
părinţilor faţă de copii, parteneri sau alte persoane din jurul copiilor.
6. Principiul constructivist în educaţia parentală afirmă că mediul familial este o construcţie a
membrilor mediului respectiv în funcţie de cunoştinţele, credinţele, ideile acestora.
7. Principiul simultaneităţii se referă la faptul că întrebările adresate părinţilor în timpul
cursurilor de educaţie parentală îi condiţionează să gândească în termenii utilizaţi în
exprimarea acestor întrebări.
8. Principiul poetic se referă la construirea şi reconstruirea permanentă a mediului familial, la fel
cum un poem poate fi interpretat şi reinterpretat astfel încât la fiecare reinterpretare a sa să
ofere noi semnificaţii.
9. Principiul anticipării ne învaţă că imaginile, ideile, speranţele membrilor familiei despre viitor
ghidează comportamente şi acţiunile membrilor familiei care conduc la apariţia acestui viitor.
10. Principiul proiecţionismului social se referă la faptul că în realitatea familială se manifestă un
determinism răsturnat, adică nu se gândeşte un raport cauză-efect, ci invers; astfel stabilirea
unor obiective de către părinţi determină de fapt cauzele care pot produce acele efecte
aşteptate; dacă părintele doreşte să dezvolte comportamente pozitive la copil, atunci caută
acele cauze care pot produce acele efecte aşteptate, implicâdu-l pe copil în construirea şi
dezvoltarea acelei viziuni.
11. Principiul participării conform căruia construirea unei viziuni de succes trebuie să fie realizată
prin participarea şi implicarea tuturor părţilor implicate, adică dacă în acea viziune este inclus
copilul, şi el trebuie să participe la acest proces, fiind un exerciţiu de negociere prin consens.
Să fii părinte este experienţa cea mai complexă, provocatoare, dar şi cea mai generatoare de
satisfacţii, experienţă pe care o oferă viaţa. Este o mare responsabilitate creşterea unui copil astfel
încât, el să devină un adult sănătos, echilibrat şi capabil să-şi ocupe locul său în generaţia
următoare. Primii ani de viaţă ai copilului, când el descoperă, înţelege şi asimilează, mai ales prin
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intermediul familiei, principiile şi regulile lumii în care trăieşte sunt extrem de importante şi de
aceea este necesar ca părinţii să utilizeze metode pozitive de creştere a copiilor. Este mult mai uşor
să previi tiparele negative pentru, a nu deveni o parte a vieţii, decât să le schimbi după ce au fost
stabilite.
Educaţia parentală este foarte importantă în cadrul educaţiei incluzive deoarece, părinţii au
foarte mare nevoie de sprijin specializat şi îndrumare vis-a-vis de procesul de educaţie al copilului.

Bibliografie:
- ,,Cum să devenim părinţi mai buni”, Manualul educatorului parental, Holt România – Unicef,
Constanţa, 2008.

EDUCAŢIA INCLUZIVA
EDUC. TĂLPEANU RAMONA-FELICIA
Grădiniţa P.N. Nr. 3 Bocşa
Despre educaţie s-a vorbit mult şi totuşi nu e suficient. Dacă dorim să intervenim în favoarea
copiilor, trebuie să le oferim o educaţie de calitate şi, în mod deosebit, celor cu cerinţe educative
speciale: o educaţie de calitate pentru toţi într-o şcoală pentru toţi copiii.
Educaţia incluzivă presupune include câteva principii, precum: E – educaţie pentru toţi, D –
drepturi egale, U – unicitatea persoanei, C – compensare, A – adaptare curriculară, Ţ – terapii
specifice, I – integrare, E – egalizarea şanselor; I – individualizarea instruirii, N – normalizare, C –
cerinţe educative speciale, L – lucrul în echipă, U – urmărirea progresului, Z – zdrobirea segregării, I
– interesul superior al copilului, V – varietatea materialelor didactice, A – accesibilitate.
Noţiunea de incluziune este traducerea într-o orientare socială şi politică a valorilor conţinute în
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: Toţi oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi.
Ea recunoaşte fiecăruia apartenenţa egalităţii drepturilor grupului în care el trăieşte: naţiune,
comunitate, şcoală.
Cele câteva principii necesare pentru a construi o societate incluzivă, se aplică la o şcoală
incluzivă: nediscriminare, egalitate în drepturi şi în şanse, evaluarea capacităţii persoanei, evaluarea
nevoilor, dreptul la înţelegere, accesibilitate.
Un curriculum şcolar adecvat e unul flexibil care să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul
său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta e nevoie ca formularea
obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi
evaluarea elevilor să se facă diferenţiat.
Curriculum şcolar trebuie să pună accent, în principal, pe următoarele domenii:
Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate din domeniul afectiv, motivaţional, caracterial şi al
socializării (imaginea de sine, interesele, jocul, relaţiile cu colegii, etc.)
Dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală (deprinderi de studiu şi stil personal de învăţare,
etc.)
Dezvoltarea conduitei morale, religioase şi a simţului estetic (sistemul de valori morale, atitudinea
faţă de valorile religioase, domenile de interes artistic, etc.)
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Dezvoltarea armonioasă a conduitelor psihomotrice (locomoţia, scrisul, gesturile, mimica,
rezistenţa la efort fizic, etc.).
Metodele de învăţământ sunt selectate în raport cu scopul şi obiectivele activităţii didactice,
conţinutul lecţiei, particularităţile copiilor şi stilul de lucru al dascălului.
Implicarea familiei în şcoala incluzivă : Participarea părinţilor la acţiunile instructiv-educative
din şcoli e tot mai necesară. Ei tind să se implice mai mult în perioada preşcolară şi şcolară mică. E
de dorit participarea acestora pe întreaga perioadă de şcolarizare a copiilor. Din experienţă, am
observat că implicarea părinţilor creşte atunci când cadrele didactice ale şcolii comunică în mod
direct familiei că doresc să se implice pentru a satisface anumite nevoi. De exemplu, stabilirea
şedinţelor cu părinţii la ore la care pot ajunge şi nu în timpul programului şcolar; implicarea mamelor
şi a taţilor în diferite comitete de organizare a unor activităţi şcolare şi extraşcolare; stabilirea de
comun acord a unor întruniri periodice; colaborarea cu comunitatea prin identificarera şi inegrarea
resurselor şi a serviciilor comunităţii pentru programele şcolare; mai ales, părinţii să fie văzuţi ca
nişte parteneri implicaţi în procesul educaţional. Astfel, am avea mai mult succes şi eficienţă în
conturarea personalităţii elevilor şi în procesul educativ.
Luând în considerare toate aceste aspecte şi parteneri ai actului educaţional, consider că
profesorul, vocaţia sa, e nucleul în jurul căruia gravitează toate acestea. Copiii caută în el un expert
în disciplina pe care o predă şi un model existenţial într-o lume în care asemenea modele sunt dificil
de găsit. În această direcţie, R.C.Sprinthall în lucrarea Educational Psychology, scria:,, Unul din
cele mai stabile mituri din educaţie a fost acela că profesorul trebuie să manifeste toate virtuţile
nobile şi să aibă toate calităţile umane. Caracterul profesorului ca şi viaţa lui Caesar trebuie să fie
fără reproş (...) o versiune idealizată a răbdării, iubirii şi totalei responsabilităţi.’’
Bibliografie: Alois Gherguţ, Sinteze de psihopedagogie specială, Ed. Polirom, 2007; Andrei
Cosmovici, Psihologie generală, Ed. Polirom, 2005; Ioan Bontaş, Tratat de pedagogie, Ed. ALL,
2007; Romiţă B. Iucu, Managementul clasei de elevi, Ed. Polirom, 2006; Valeria Negovan,
Introducere în psihologia educaţiei, Ed. Universitară, 2006.
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ROLUL FACTORILOR EDUCATIVI ÎN REALIZAREA EDUCAŢIEI
INCLUZIVE
PEIA CODRUŢA – Grădiniţa PP 3 Caransebeş
BURU ANA
- Grădiniţa PP 1 Caransebeş
"... 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 obinecuvântare pentru lume".
(Din Child's Appeal, Mamie Gene Cole)
Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de
civilizaţie atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unor noi formule de solidaritate
umană, fapt ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră.
În concordanţă cu Convenţia pentru Drepturile Copilului şi recurgând la principiul
nondiscriminării, drepturile copiilor trebuie respectate indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, reli gie,
indiferent de originea lor naţională, etnică sau socială, de situaţia lor materială, de incapacitatea lor.
Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental - un învăţământ pentru toţi, împreună cu
toţi - care constituie un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi
bune practici de integrare / incluziune. Programele de stimulare timpurie a dezvoltării reprezintă o
etapă decisivă în realizarea obiectivelor educaţiei pentru toţi. Acestea au o influenţă determinantă
asupra formării inteligenţei, a personalităţii şi a comportamentelor sociale. În pedagogia
contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor şi mijloacelor optime de intervenţie
educativă încă de la vârstele mici asupra unei categorii cât mai largi de populaţie infantilă.
Integrarea/ incluziunea poate fi susţinută de existenţa unui cadru legislativ flexibil şi
realist, de interesul şi disponibilitatea cadrelor didactice din şcoala de masă şi din şcoala specială, de
acceptul şi susţinerea părinţilor copiilor integraţi, de implicarea întregi societăţi civile, dar şi de
nivelul de relaţii ce se formează şi se dezvoltă la nivelul clasei integratoare, care se bazează pe
toleranţă şi respect faţă de copilul cu probleme.
Grădiniţa care îi receptează în colectivitatea sa pe copiii defavorizaţi şi îşi determină
intern, „direct şi indirect” atitudinea faţă de aceştia este alcătuită din: educatoare, părinţi, copii, iar la
nivel extern, societatea cu numeroase instituţii şi diverşi factori, media etc.
O condiţie esenţială pentru reuşita acestor acţiuni comune ale celor trei factori activi din
grădiniţă este existenţa unor relaţii de înţelegere, constructive care se realizează prin atitudini
deschise, prin disponibilitate, printr-un „pozitivism” specific ce se cimentează cu voinţă şi
convingere.
Educatoarea trebuie să cunoască deficienţele copiilor pe care îi va primi în grupă în scopul
înţelegerii acestora şi pentru a-şi putea modela activităţile, în funcţie de necesităţile copiilor.
Grupa în care va fi integrat copilul cu cerinţe speciale va trebui să primească informaţii într-o
manieră corectă şi pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea
lor pentru a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilităţi.
Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea şi aplicarea unor jocuri care permit stimularea
unor deficienţe (motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia
celor care au dizabilităţi; prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/ vizita unor persoane cu
deficienţe.
Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să
păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă.
Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă preşcolarului
cu dizabilităţi aceeaşi valoare ca şi celorlalţi, respectându-se principiul democratic al valorii egale.
Educatoarea trebuie să evite compătimirea, mila sau alte conduite inadecvate care pot
semnifica de fapt devalorizarea copilului cu dizabilităţi. De aceea, trebuie să exprime aceleaşi
aşteptări şi să stabilească limite similare în învăţare, ca şi pentru ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să
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îşi asume rolul de moderator şi să promoveze contactul direct între copiii din grupă şi să direcţioneze
întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe educative speciale. De asemenea, trebuie
să încurajeze şi să stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia, sădindu-le încrederea în forţele lor
proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale lor
în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor.
Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei dispun de o bună
colaborare între educatoare, părinţi, psihologi (psihopedagogi) şi profesorul logoped.
Părinţii sunt parteneri la educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor.
Relaţia de parteneriat între părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la
programul grupelor, la conţinuturile şi metodele didactice, dar presupune şi şedinţe cu aceştia şi
participarea lor la expoziţii, drumeţii, excursii, serbări, vizite, etc, în care sunt implicaţi proprii lor
copii. Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi
benefică, ea furnizând informaţional specificul dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre
contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează şi despre factorii de influenţă negativă care ar
trebui evitaţi (fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini, care determină inhibarea / izolarea copiilor).
Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita
participării în grădiniţă. La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi gradul de interes şi
de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este cel mai adesea direct proporţional cu rezultatele obţinute
de copii. De aceea, putem afirma că familia este primul educator şi are cel mai mare potenţial de
modelare. Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă
greutăţilor cu care ele se confruntă.
Educaţia părinţilor şi consilierea au un rol important în integrarea copiilor cu afecţiuni de
natură psihică, emoţională, ori de altă natură în grădiniţă.
Comunicarea părinte – educatoare, sau chiar comunicarea părinte – copil, în contextul integrării
copilului în instituţia grădiniţei asigură un anumit echilibru.
Familiile dezorganizate au un mod caracteristic afectat de tiparul de comunicare, echilibrul familiei
fiind sever tulburat de permanenta existenţă a conflictelor.
Familia este cea care poate influenţa copilul pe mai multe căi, iar rezultatele disfuncţiei familiale se
situează între cei doi poli: hiperprotecţie sau neglijare. În familiile echilibrate comunicarea între
membri acesteia decurge fără perturbări. Prin informare, părinţii au descoperit cum să găsească şi să
aplice soluţii eficiente în rezolvarea problemelor ridicate de copii.
De-a lungul anilor am lucrat cu preşcolari ce proveneau din diferite medii sociale: copii ce se
bucurau de toate condiţiile unei vieţi lipsite de griji, dar şi cu copiii din familii monoparentale,
dezorganizate, familii numeroase cu copii mulţi care nu-şi puteau asigura de cele mai multe ori traiul
zilnic.
Printre aceştia s-au numărat copii cu tulburări/ deficienţe de limbaj şi comunicare, educatoarea
desfăşurând o activitate susţinută pentru:
- dezvoltarea/ exersarea auzului fonematic şi a respiraţiei verbale;
- dezvoltarea vocabularului uzual/ funcţional şi exersarea comunicării;
- exersarea/ dezvoltarea psiho – motricităţii, motivaţiei şi afectivităţii.
Metoda principală de lucru cu preşcolarii a fost exerciţiul-joc de prevenire şi corectare a
tulburărilor de vorbire la preşcolari.
Prin exerciţiu - joc copiii sunt atraşi, interesaţi, participativi, preluând uneori “jocul” şi
în afara activităţilor organizate.
Exemplificăm prin câteva exerciţii - joc: Telefonul: ţrrr ……… sau ţîrrr…….; greierele:
ţîrrr………..sau cri, cri…….cri……..; oprim caii: brrr………brr; Cocoşul: cucurigu!; etc.
Am organizat şi desfăşurat jocuri de exersare a pronunţiei corecte: „Spune la fel ca mine”, „Să facem
ca vântul, ca şarpele, ca albina......”, „Ce se aude?”, „Cine vine?”; jocuri de atenţie şi de organizare
spaţială: „Unde am aşezat păpuşa” etc; jocuri de analiză şi sinteză mentală: „Ghici cine lipseşte”,
contribuind la dezvoltarea auzului fonematic, a aparatului fonator a deprinderilor de exprimare
corectă, coerentă şi expresivă la aceşti copii.
Am organizat întâlniri cu părinţii care s-au dovedit a fi un mod de informare educaţională
şi de sprijin acordat părinţilor aflaţi în dificultate privind educaţia copiilor. Scopul acestor întâlniri a
fost de a îmbunătăţi relaţiile dintre părinţi şi copii, comunicarea intra-familială, deoarece aceasta este
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condiţia dezvoltării sănătoase şi armonioase a copilului, de a preveni unele probleme grave de
educaţie şi a unor probleme în comportamentul copilului.
Prin aceste întâlniri considerăm că am contribuit la schimbarea mentalităţii părinţilor şi
atitudinii lor faţă de copii ceea ce va determina educaţia corespunzătoare a acestora.
Pentru integrarea cu succes a copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă, în grupele
obişnuite de copii sunt necesare:
-Existenţa unor centre de resurse, informare şi comunicare;
-Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice în problematica CES;
-Adaptarea şi flexibilitatea curriculum-ului preşcolar;
-Evaluarea progresului şcolar al copiilor cu CES integraţi în grădiniţele obişnuite;
-Implicarea, încurajarea participării părinţilor, schimbul de informaţii, consilierea părinţilor în
măsura solicitărilor şi a necesităţilor, mobilizarea resurselor disponibile şi competente.
BIBLIOGRAFIE:
-Revista „Învăţământul Preşcolar nr.3-4”, Bucureşti 2005;
-Revista „Învăţământul Preşcolar nr.1-2”, 2006;
-Revista „Învăţământul preşcolar în mileniul III”, Editura Reprograph, Craiova 2005;
-Ecaterina Vrasmas, „Introducere în educaţia cerinţelor speciale”, Editura Credits, Bucureşti 2004;
-Traian Vrasmas, „Învăţământul integrat şi/sau incluziv”, Editura Aramis, Bucureşti 2001;
-Traian Vrasmas, „Şcoala şi educaţia pentru toţi” , Editura Miniped, Bucureşti, 2004

DOI PARTENERI, ACELAŞI SCOP,
EDUCAREA COPILULUI
Autor:Dir.Ţăran Mariana
Grădiniţa P.P.Deta,Timiş
Viitorul omenirii depinde de modul în care copilul este pregătit azi pentru a avea o viaţă
individuală şi colectivă potrivit idealurilor sale. Bazele forţelor creatoare ale omului încep să se aşeze
în perioada preşcolară.
La educarea şi formarea copilului preşcolar contribuie mai mulţi factori educaţionali:
grădiniţa, familia, societatea.
Activitatea educatoarei implică un înalt grad de responsabilitate personală şi civică. Astfel
educatoarea, în strânsă legătură cu familia, şcoala, comunitatea, poate şi trebuie să intervină în
formarea caracterului copiilor, în punerea bazelor pozitive ale acestora.
Ĩn acest context, un loc important îl ocupă activităţile din domeniul om şi societate, mai ales
activităţile de educaţie pentru societate. Aici copilul învaţă să fie bun cetaţean, asimilând cunoştinţe
despre ţara şi zona în care locuieşte: numele ţării, oraşului în care locuieşte, însemnele ţării,
evenimente şi sărbători naţionale şi internaţionale, religioase, tradiţii culturale, prietenie între ţări,
oraşe, sate, între etnii.
Prietenia între comunităţi şi etnii se învaţă de la vârste fragede, acesta este motivul pentru
care Grădiniţa din Deta şi cea din Bordany-Ungaria, în colaborare cu Grădiniţa P.P. Bocşa, nr.6 au
decis semnarea unui protocol de colaborare, de parteneriat, în urma căruia vor avea de câştigat copiii
din aceste grădiniţe.
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Sub genericul “Doi parteneri, acelaşi scop, educarea copilului”, educatoarele grădiniţelor sus
amintite, se vor informa despre cunoaşterea şi înţelegerea diferenţelor etnice şi culturale, urmând să
insufle micuţiilor valorile europene, să-i înveţe despre prietenia între ţările vecine şi despre şansele
egale de afirmare într-un oraş sau într-o ţara, indiferent care ar fi aceasta.
Scopul acestui proiect este urmatorul:-formarea unei atitudini pozitive faţă de orice etnie;
-dezvoltarea dragostei şi a sentimentelor faţă de
obiceiurile şi tradiţiile fiecărei etnii;
-cultivarea respectului unii faţă de alţii, dar şi a valorilor
acestora.
Acest proiect pe care l-am implementat face parte din “Domeniul om şi societate”, domeniu
ce reprezintă o coordonată importantă a dezvoltării personalităţii copilului şi se manifestă într-un
anume mod de a acţiona, de a gândi şi de a se comporta. Educaţia pentru societate are rolul de a
forma copilul ca bun cetăţean, ajutându-l să se integreze şi să relaţioneze conform unor reguli în
cadrul grupului şi formându-i atitudini pozitive faţă de sine şi de ceilalti.
Ca sa realizăm obiectivele operaţionale ale acestui proiect, căutam să îi implicăm pe copii în
realizarea unor activităţi specifice, în îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii simple în
limba naţionalităţilor partenere, să comunice impresii pe baza activităţilor desfăşurate în planul de
activităţi propus din partea grădiniţelor, să-şi dezvolte deprinderi manuale prin realizarea unor
albume cu lucrări primite de la parteneri, să manifeste încredere, sinceritate, curaj, să aibă atitudini
tolerante faţă de copiii aflaţi în minoritate(cu nevoi speciale, de alte confesiuni).Ĩn ceea ce priveşte
colaborarea între instituţii s-a convenit o promovare reciproca, în cadrul acţiunilor comune, a
imaginii acestora, dar şi folosirea unor strategii didactice comune.
Grădiniţa P.P.Deta, pe lângă acest proiect internaţional mai este implicată într-un proiect
intercultural transfrontalier “Mereu împreună”, unde colaborează grădiniţe cu secţii în limba bulgară,
maghiară, germană, sârbă, rromă, ucraniană. Acest proiect se derulează cu succes, conform
planificării şi s-a bucurat de rezultate remarcabile mediatizate în revista “Ĩmpreună în Europa”,
înfiinţată de Grădiniţa P.P. nr.14-Timişoara, unde şi grădiniţa noastră se implică cu articole
instructiv-educative.
De asemenea, Grădiniţa P.P.Deta a implementat şi un proiect educaţional local‟‟Obiceiuri şi tradiţii
din zona Deta”, unde au participat diferite etnii, ca de exemplu: maghiari, germani, sârbi, rromi,
bulgari, iar evaluarea acestui proiect s-a realizat printr-un CD, care cuprinde şi istoria oraşului Deta .
Graficul de activităţi, evaluarea etapelor proiectelor stau mărturie efectului educaţional benefic,
atât asupra copiilor şi părinţiilor acestora cât şi asupra comunităţii locale.

ASPECTE DE LA ĨNTÂLNIREA CU EDUCATOARELE DIN
BORDANY
ASPECTE DIN DANSUL ŢIGĂNESC
DANS ŢIGĂNESC
DANS BĂNĂŢEAN DE DOI
BRÂU BĂNĂŢEAN
EDUCATAORELE GRĂDINIŢEI P.P. DETA –ROMÂNIA ALĂTURI
DE EDUCATOARELE GRĂDINIŢEI P.P. APRAJAFALVA DIN
BORDANY-UNGARIA
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PĂRINŢI, ELEVI, PROFESORI ÎN ŞCOALA INCLUZIVĂ
Pînzariu A. Paula-Aurora,
Grădiniţa P.N. Ocna de Fier,
"Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii" (N. Iorga)
Educaţia incluzivă este 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 persoanelor din cadrul unei comunităţi. ( în conformitate cu anexa nr. 1 din
HG 1251/2005). O societate pentru toţi în care fiecare se simte parte a acesteia are la bază
următoarele principii:
- diferenţele dintre oameni sunt normale!
- diferenţele conduc la progres!
- diferenţele presupun respect, nu toleranţă si nici milă!
În cadrul şcolii incluzive, variatele necesităţi ale elevilor trebuie recunoscute si trebuie
căutată o soluţie pentru fiecare dintre ele ţinând cont de stilurile şi de ritmurile diferite de
învăţare.(conform Declaraţiei de la Salamanca).
Fenomenul slabei participări la educaţie a copiilor preşcolari şi şcolari din familiile
dezavantajate şi defavorizate este o realitate faţă de care sistemul naţional de învăţământ trebuie să
manifeste o preocupare constantă atât pentru înţelegerea fenomenelor specifice acesteia cât şi pentru
găsirea unor modalităţi de remediere a consecinţelor lor.
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 clasa în vederea reacţionării mai rapide la probleme şi
acordarea sprijinului suplimentar copiilor cu nevoi speciale;
• implicarea comunităţii în sprijinul acordat copiilor cu nevoi speciale;
• elaborarea programelor şcolare de informare şi pregătire a comunităţii locale pentru
educaţia incluzivă, prin aceasta înţelegând adaptarea şcolii la cerinţele speciale ale fiecărui copil,
indiferent de problemele acestuia, şi nu a copilului la cerinţele şcolii, găsirea unor strategii didactice
adecvate, a unor metode şi tehnici de lucru specifice: planificare, instruire, evaluare.
La familiile dezavantajate şi defavorizate puse în discuţie se remarcă un grad ridicat de
ignoranţă privind relaţionarea lor socială. Aceste cauze, care ţin de starea familiilor acestor copii,
sunt dublate de cauze datorate neimplicării suficiente a instituţiilor vizate în educaţia şi protecţia
acestor categorii de copii. În acest sens, pot fi menţionate :
- insuficienţa si chiar lipsa profesorilor de sprijin în grădiniţe şi şcolile publice,
- lipsa eficienţei în colaborarea tuturor instituţiilor şi a personalului implicat în rezolvarea
problemelor minoritarilor;
- insuficienta atragere a ONG-urilor în rezolvarea problemelor sesizate, lipsa experienţei în
integrarea acestor categorii de elevi datorată relativ reticenţei integrări a acestora în şcoala de masă,
şi datorită necunoaşterii suficiente a specificului acestui demers.
Abandonul şcolar /frecvenţa scăzută /eşecul şcolar se datorează unor factori diverşi, in
principal extra-şcoala, dar şi intra-şcoala. Factorii principali identificaţi sunt:
- antrenarea copiilor in muncile sezoniere ale familiei,
- antrenarea copiilor în migraţia externa şi lipsa instruirii părinţilor şi a formării pentru
înscrierea copiilor în şcolile din zonele sau tarile respective.
Comunicarea si colaborarea eficientă dintre profesori şi părinţi se bazează pe câteva
elemente:
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- Respectul (reciproc) – poate fi modelat adesea de către cadrele didactice. Este important să
se plece de le premisa ca părinţii sunt cei mai importanţi „profesori” din viaţa copilului; respectul si
tactul oferit de cadrul didactic faţa de complexitatea unor probleme poate induce respectul reciproc.
- Atitudinea imparţială, care solicită gândirea pozitivă şi deschisă despre familii, evitarea
judecăţilor evaluative şi dezaprobatoare. Atitudinea imparţială înseamnă încurajarea familiilor de
către profesori să-şi evalueze propriile decizii, fără a influenţa cu propria lor părere.
- Empatia faţă de părinte poate fi uşor sesizată de acesta prin deschiderea la dialog şi
comunicare sinceră, sensibilă.
Factorii de risc privind realizarea unei strategii sunt: neimplicarea suficientă a tuturor
factorilor şi personalului interesaţi în educaţie (comunitate, părinţi), lipsa de responsabilitate a
cadrelor didactice ca şi lipsa motivării lor materiale, lipsa resurselor materiale şi financiare pentru
derularea tuturor iniţiativelor. Tot un risc este şi creşterea numărului de copii neintegraţi în parcursul
şcolar (dezavantajaţi şi defavorizaţi) şi implicit a eşecului social.
În prezent România cunoaşte o încercare de redefinire a rolului social al educaţiei, în
contextul unui ” parteneriat pentru educaţie ” , un dialog deschis, lucid, responsabil, între toţi factorii
educaţionali (familie, Biserică, şcoală, comunitate locală). Şcoala se deschide spre mediul comunitar
şi se fac propuneri de realizare a osmozei şcoală - comunitate (şcoala în comunitate şi comunitatea în
şcoală ), în perspectiva înţelegerii şcolii ca un centru cultural şi civic, centru complex de învăţare la
îndemâna tuturor, tineri şi mai puţin tineri.
Bibliografie
1. Asociatia Reninco Romana UNICEF, Educatia integrata a copiilor cu handicap;
2. Cherata, Lucian Integrarea europeană şi problema romilor, Ed Arves, Craiova, 2005;
3. Ungureanu, D., Educaţia integrată şi şcoala incluzivă, Editura de Vest, Timişoara, 2000
4. Vrăşmaş, T., Învăţământul integrat şi/sau inclusiv, Ed. Aramis, Bucureşti, 2001

,, COPIL CA TINE SUNT ŞI EU “
Proiect educaţional de asistare socialǎ şi educaţionalǎ
a copiilor dezavantajaţi, de vârstǎ preşcolarǎ
Educatoare : Magdalena Zepa – Grǎdiniţa PN Nr.2 Oţelu-Roşu
Profesor : Nori Brezovan – Grǎdiniţa PN Nr.1 Oţelu-Roşu
Ideea de a iniţia acest proiect ne-a fost datǎ de situaţia socialǎ şi economicǎ a oraşului în
urma închiderii celei mai importante intreprinderi din zona noastrǎ şi disponibilizarea muncitorilor .
S-a constatat cǎ odatǎ cu creşterea numǎrului de şomeri, respectiv cu plecarea acestora în alte ţǎri, în
cǎutarea locurilor de muncǎ, a crescut şi neglijenţa faţǎ de şcoalǎ . Toate acestea au dus la apariţia
eşecului şcolar şi chiar la abandonul şcolar .
În derularea acestui proiect au fost implicaţi iniţial un numǎr de 7 persoane, de la 7 instituţii,
însǎ numǎrul acestora a crescut pe parcurs, în funcţie de activitǎţile desfǎşurate de-a lungul celor trei
ani . Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost 48 copii cu vârsta cuprinsǎ între 2 şi 6 ani, care
proveneau din familii cu probleme sociale şi care nu frecventau niciuna dintre grǎdiniţele din
localitate .
Pentru realizarea obiectivelor ce au vizat comunitatea, copiii, familiile acestora, instituţiile de
învǎţǎmânt, am conceput şi aplicat chestionare, am iniţiat acţiuni de atragere a voluntarilor, precum
şi a unor noi parteneri, am efectuat, periodic, vizite la domiciliul copiilor, am realizat activitǎţi de
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consiliere a pǎrinţilor, am iniţiat acţiuni umanitare de distribuire de obiecte de îmbrǎcǎminte şi
încǎlţǎminte, activitǎţi de consiliere a copiilor, serbǎri, concursuri, programe artistice, excursii,
întâlniri periodice ale cdarelor didactice, participarea acestora la variate cursuri ce aveau ca tematicǎ
educaţia incluzivǎ .
Rezultatul final a fost realizarea obiectivelor în proporţie de 100% , adicǎ integrarea şcolarǎ a
tuturor copiilor vizaţi iniţial .

INVATAMANTUL INTEGRAT SI/SAU INCLUZIV, O SCOALA FARA
BARIERE
Prof. RADAC RODICA
Prof. TATARU DOINA
GRADINITA PN. NR.6, BOCSA,
CARAS-SEVERIN
In loc de motto, va invit la o reflectie, pornind de la o poveste interesanta, auzita de la un om
simplu :
,,A fost o data o insula unde traiau toate sentimentele si valorile umane : Buna dispozitie,
Bogatia, Orgoliul, Tristetea,, intelepciune si…, ca toate celelalte, Daruirea. Intr-o buna zi
sentimentele si valorile au aflat ca insula este in pericol sa se scufunde, Imediat toate si-au pregatit
vasele si barcile, cautand sa plece cat mai repede. Doar Daruirea a ramas pana in ultimul moment.
Cand insula era pe punctul sa se scufunde, Daruirea a decis sa ceara ajutor.
S-a intamplat ca Bogatia sa treaca pe langa Daruire cu o barca luxoasa. Atunci Daruirea, cu o
voce sfioasa, spuse :
- Bogatie, ma poti lua cu tine ?
-Nu te pot lua, caci e mult aur si argint in barca mea si nu mai am loc si pentru tine.
Deoarece pericolul era din ce in ce mai mare, Daruirea s-a hotarat sa ceara si ajutorul
Orgoliului care se apropia intr-o superba nava :
-Nu te pot ajuta, Daruire, raspunse Orgoliul, aici e totul perfect, mi-ai putea strica nava.
In acele conditii, Daruirea a decis sa apeleze si la ajutorul Tristetii care tocmai se apropia :
-Tristete, lasa-ma sa vin cu tine !
-Oh, Daruire, raspunse Tristetea, sunt atat de trista, incat vreau sa stau singura.
Chiar si Buna Dispozitie a trecut pe acolo, dar era atat de multumita de sine, incat nu a auzit
cand Daruirea a stigat-o neajutorata.
Deodata o voce spuse :
-Vino, Daruire, te iau cu mine !
Era un batran cel care vorbise. Daruirea se simti atat de recunoscatoare si plina de bucurie,
incat, ajunsa la tarm, a uitat sa-l intrebe pe batran care ii este numele. Daruirea si-a dat seama cat de
mult ii datora si intreba Cunoasterea :
-Cunoastere, imi poti spune cine m-a ajutat ?
-Era Timpul, raspunse Cunoasterea.
-Timpul ? Dar de ce tocmai timpul m-a ajutat ?
Cunoasterea, plina de intelepciune, raspunse :
Pentru ca numai Timpul poate fi in masura sa inteleaga cat de importanta este Daruirea in
viata noastra.
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Dincolo de mesajul povestirii cu accente filozofice, vreau sa mentionez faptul ca
invatamantul romanesc este angajat intr-un proces de restructurari profunde, menit sa schimbe grila
de valori a educatiei in acord cu procesul de democratizare a intregii societati romanesti, societate
din care fac parte si persoanele cu cerinte speciale.
Democratizarea scolii si egalizarea sanselor in cadrul scolilor fara bariere, desi intens
discutate si controversate, prezinta directii strategice care angajeaja in mod cert o mai mare
responsabilitate si flexibilitate a serviciilor educationale. Din aceasta perspectiva au fost stabilite
urmatoarele prioritati :
-scolile trebuie sa includa in procesul de invatamant toate categoriile de copii, inclusiv pe cei
cu diferite tipuri de deficiente, prin promovarea si sustinerea scolii incluzive ;
-interventia timpurie sa fie o preocupare principala a educatiei speciale ;
-eliminarea etichetarilor si stigmatizarilor pentru anumite grupuri de copii cu deficiente ca
fiind ,,noneducabili,,. Acest fapt atrage dupa sine eliminarea practicilor de excludere a anumitor
persoane de la serviciile educationale ;
-alocarea resurselor materiale necesare educatiei copiilor cu cerinte educative speciale sa se
faca pe principiul resursa urmeaza copilul, indiferent de forma de invatamant pe care o frecventeaza.
Adeziunea la educatia/scoala incluziva pune in evidenta necesitatea dezvoltarii scolii,
pregatirea si schimbarea de ansamblu a acesteia, pentru a primi si satisface corespunzator
participarea copiilor cu dizabilitati (ca si a altor grupuri marginalizate) in medii scolare obisnuite, ca
elemente componente ale diversitatii umane - cu diferentele ei specifice.
Daca prin educatia integrata se aveau in vedere obiective legate de scolarizarea normalizata a
copiilor cu CES, deci accentul se punea pe copii si formele de suport pentru acestia, incluzivitatea
educatiei are ca obiectiv principal adaptarea scolii la cerintele speciale de invatare ale copiilor, iar,
prin extensie, adaptarea scolii in general la diversitatea copiilor dintr-o comunitate – ceea ce
presupune reforma si dezvoltarea de ansamblu a scolii.
Gradinita, ca prima treapta a procesului de invatamant, este pusa in situatia de a fi cea dintai
care ofera sansa de a invata intr-o scoala fara bariere. Drept urmare, educatoarele au puterea de a
acorda anumitor copii cu probleme speciale,o atentie si o asistenta educationala suplimentara (un
anumit fel de discriminare pozitiva) fara de care nu se poate vorbi efectiv de egalizarea sanselor, de
acces si participare scolara si sociala.
In asemenea situatii, este bine de stiut ca e nevoie sa se intocmeasca studii de caz asupra
copiilor cu cerinte speciale, studii care sa ajute la cunoasterea problemelor copiilor si la stabilirea
masurilor necesare recuperarii si reabilitarii corespunzatoare.
Pasii care trebuie urmati sunt :
1.Identificarea cazului
2.Analiza modului concret prin care se poate raspunde nevoilor specifice subiectului
3.Modalitati specifice activitatii instrtuctiv-educative
Gradinita trebuie sa ofere o activitate flexibila, adaptata si orientate spre fiecare si pentru
toti,astfel incat sa poata valoriza latura umanista a educatiei.
In acest sens o importanta deosebita o au activitatile de educatie pentru societate prin care
copiii au posibilitatea sa-si insuseasca normele morale ale colectivitatii din care fac parte(,, De ziua
colegului meu ,, , ,,La scoala,,) ; sa cunoasca si sa respecte fiinta umana, indiferent de etnie si pozitie
sociala(,,Copil ca tine sunt si eu !,,).
Scopul acestora este de a initia copiii in practicarea unui comportament
Includerea copiilor cu cerinte speciale, a celor din minoritatile etnice dezavantajate, precum si
a altora exclusi de la educatie, trebuie sa fie parte integranta a strategiilor educationale pentru ca
sistemul de invatamant sa fie incluziv.
…Dar educatia incluziva este inca foarte tanara…

BIBLIOGRAFIE :
T. Vrasmas, 2006, -,,Invatamantul integrat si/sau incluziv,,- ed. Aramis.
A. Ghergut,2005,- ,,Sinteze de psihopedagogie speciala,, ed. Polirom.
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN ŞCOALĂ
Educ.. BALOIA LATINCA
Inst. BRÎNDĂ CORINA
Grădiniţa P.N.15 Reşiţa
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‟‟.
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,activ-participative,
cooperative, colaborative, parteneriale, implicante, organizative şi socializante“1. 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, activ-participativă, să se desfăşoare într-un mediu relaxant, plăcut .
In vederea integrării şcolare a copiilor cu cerinţe speciale pot fi identificate mai multe
perspective:
• perspectiva individuală care pune accentul pe identificarea şi scoaterea în relief a
problemelor specifice de învăţare ale fiecărei categorii de elevi cu cerinţe speciale;
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• perspectiva de grup care se referă la relaţiile elevului cu ceilalţi colegi de clasă şi la
modalităţile de rezolvare în grup a problemelor de învăţare sau la modalităţile de intercunoaştere
între elevii cu C.E.S. şi restul elevilor ca o condiţie a acceptării şi recunoaşterii reciproce a valorii lor
în grupul-clasă;
• perspectiva curriculară care poate acţiona şi prin flexibilizarea conţinuturilor şi adaptarea
mijloacelor de învăţare la particularităţile individuale ale fiecărui elev, la dificultăţile specifice de
învăţare, la tehnicile specifice învăţământului integrat (învăţare interactivă, modalităţi de sprijin şi
suport, apelul la profesori itineranţi etc.).
Acestor perspective li se pot adăuga strategii definite de noul cadru de referinţă:
• valorificarea experienţelor cotidiene ale elevilor prin crearea unor portofolii situaţionale cu
tipuri subsecvente ce se pot actualiza de la o situaţie la alta ;
• exploatarea cunoştinţelor şi experienţelor anterioare prin rezolvarea concretă a unor sarcini
noi în grupuri mici sau perechi ;
• apelul la strategiile ludice (jocuri de rol, dramatizare, jocul didactic) ;
• folosirea problematizării şi a unor metode bazate pe aspecte de evidenţiere expresivă
precum desenul, povestirea, modelajul etc. ;
• rezolvarea creativă a conflictelor din clasă, colaborarea cu familia şi valorificarea resurselor
din comunitate cu tehnici de sprijinire a învăţării, predării şi evaluării ;
• degajarea unor activităţi educative bazate pe cooperare, negociere şi solidarizare în
îndeplinirea unor sarcini de învăţare sau de lucru .
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.
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ROLUL ŞI ACŢIUNEA EDUCAŢIEI ÎN ŞCOALA INCLUZIVĂ
BORTĂŞ Dorina
Grădiniţa P.N. Fizeş
Educatoare
Conceptul de incluziune şcolară se poate defini prin acceptarea de către şcoli şi grădiniţe, a
tuturor copiilor indiferent de vârstă, religie, naţionalitate, sex, capacitate intelectuală, situaţia
socioeconomică a părinţilor, rasă. Incluziunea este strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea
diversităţii.
De la cea mai fragedă vârstă, copiii trebuie învăţaţi că primirea alături de ei a unor copii mai
diferiţi, trebuie făcută nu doar din obligaţie sau din milă, ci pentru că fiecare copil are dreptul să
participe alături de ceilalţi copii la aceleaşi activităţi. Copiii trebuie să înţeleagă că o persoană bine
instruită când se va afla în situaţia de a lua decizii, are o şansă în plus pentru o viaţă mai bună. Cei
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care trebuie să stimuleze toleranţa faţă de unele categorii de “diferiţi” sunt cadrele didactice şi
părinţii. Totodată cadrele didactice trebuie să încurajeze cooperarea, lucrul în perechi, trebuie să
stimuleze toleranţa copiilor faţă de copiii “diferiţi” să discute diverse obiceiuri şi tradiţii, să
folosească tehnici speciale pentru predare.
După intervale mari de timp, după nenumărate exerciţii şi după activităţi educative care au
teme bine stabilite dar şi obiective clare si accesibile copiiilor, apar şi rezultatele.Câteve obiective
propuse în cadrul unor activităţi şcolare sunt:
-schimbarea atitudinii faţă de copilul “diferit”;
-formarea unei atitudini de acceptare şi înţelegere dintre copiii cu nevoi speciale şi restul
grupului;
-respectarea diferenţelor culturale.
Scopul incluziunii şcolare este de a găsi şi folosi stategii de dezvoltare a conştiinţei, de
pregătirea celorlalţi copii în vederea acceptării copiilor “diferiţi” pentru a nu avea manifestări
comportamentale sau verbale.
Cadrele didactice trebuie să caute modalităţi de schimbarea mentalităţii copiilor, dar şi a
părinţilor referitoare la acei copii care sunt diferiţi (copii rromi.săraci sau cu diferite dizabilităţi ).
Familia este prima care trebuie să se ocupe de educaţia copilului- cei şapte ani de acasă
constituie bazele educaţieie copilului.Cadrele didactice prin diferite metode vor determina părinţii să
fie parteneri activi în educaţia copiilor lor. În acest sens se încearcă o intervenţie asupra concepţiei
părinţilor : părinţii să accepte în grupul în care îşi înscriu copiii şi alţi copii de altă religie, etnie,
dizabilităţi şi să comunice şi să colaboreze cu părinţii acestor copii. Părinţii trebuie să fie conştienţi
că unele discuţii din familie pot influenţa în mod negativ copiii.Atmosfera familială este foarte
importantă în evoluţia normală a copilului, deoarece cea mai mică tulburare care apare în echilibrul
afectiv al părinţilor provoacă tulburări în psihicul copiilor.
Copiii din familie ştiu că nu toţi copiii au aceeeaşi culoare, deci nu se joacă cu ei ( de obicei,
rromi) afirmând “Eu nu mă joc cu ţiganii! Aşa mi-a spus mama!”Tot familia trebuie să le explice de
ce unii copii nu aud, nu văd, nu pot merge pentru ca atunci când intră în contact cu ei aceşti copii nui ajută sau nu “dau mâna “ unui coleg dacă nu îi place aspectul lui..
Explicarea şi înţelegerea propriilor sentimente se poate realiza şi prin observarea emoţiilor
altora.Acest aspect va determina copiii să înţeleagă cum se simt alţi copii sau oameni în diferite
situaţii. Acceptarea şi cunoaşterea sentimentelor va avea ca efect prevenirea comportamentelor
negative.
Incluziunea este o provocare necesară într-un grup de copii, pentru formarea lor într-o şcoală
a democraţiei.Ceea ce poate crea probleme care poate duce la neglijare este diversitatea.
Pentru a menţine grupul împreună şi pentru a lupta prin diferite mijloace împotriva excluderii
din grup este o adevărată provocare atât pentru grup cât şi pentru conducătorii grupului.
De la cea mai fragedă vârstă a vieţii „de grup” la care participă copiii, prin modificarea
metodelor şi procedeelor de lucru, prin schimbarea regulilor, printr-o nouă strategie , prin lipsa de
prejudecăţi se poate facilita participarea deplină la activităţi a tuturor copiilor.
Copiii trebuie să înveţe că drepturile copiilor sunt aceleaşi pentru toţi copiii.În rândurile
copiilor trebuie promovată ideea de cooperare şi prietenie, de ajutor şi solidaritate cu toţi copiii,
indiferent de culoare, religie, vârstă, situaţie materială a părinţilor, capacităţi intelectuale,
naţionalitate,limbă.
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EDUCAŢIA PARENTALĂ APRECIATIVĂ
prof. Alexandru Maria
GRĂDINIŢA P.P. NR. 5 REŞIŢA
PLANUL LUCRĂRII
Introducere
Care este rolul şi cât este de importantă Educaţia Parentală?
Scopul programului de educaţie parentală
Obiectivele programului
Caracteristicile programului
Impresii şi aport pesonal
Anexe
Motto:
„Fii atent ce faci! Copiii ascultă……şi învaţă”
Steven Sondheim
Ştim cu toţii că mai avem un drum lung de parcurs până ce copiii vor fi protejaţi fizic de
sărăcie, război, de violenţă societală structurală.
Sărăcia, războiul şi violenţa societală afectează un număr uriaş de familii. Pe de altă parte, în
societăţile înstărite, competiţia pentru tot mai mulţi bani afectează un alt număr uriaş de familii,
făcându-le dificilă sarcina de a-şi proteja copiii. Spaimele aduse din propria lor copilărie îi lasă pe
mulţi părinţi fără puterea de a-şi proteja copiii de maltratări.
Mă voi concentra pe experienţa pozitivă de a fi beneficiara Programului de Educaţie
Parentală „Cum să devenim părinţi mai buni”, desfăşurat în perioada 05.02.2008-09.02.2008. Cursul
a fost organizat de către Fundaţia de Consultanţă şi Servicii Sociale pentru Copii şi Familii Holt
România. Fundaţia Holt România este o organizaţie nonguvernamentală, cu activitate în ţara noastră
din anul 1992.
Să fii părinte este experienţa cea mai complexă, provocatoare, dar şi cea mai generatoare de
satisfacţii şi experienţă, pe care o oferă viaţa. Creşterea unui copil este o responsabilitate , astfel încât
el să devină un adult sănătos, echilibrat şi capabil să-şi ocupe locul său în generaţia următoare.
Primii ani de viaţă ai copilului, când el descoperă, înţelege şi asimilează, mai ales prin
intermediul familiei, principiile şi regulile lumii în care trăieşte sunt extrem de importante şi de aceea
este necesar ca părinţii să utilizeze metode pozitive de creştere a copiilor.
În contextul unei societăţi care evoluează estrem de repede şi care solicită foarte mult, prin
silirea la o adaptare foarte rapidă la situaţii noi, un părinte depăşit de stressul cotidian căruia trebuie
să-i facă faţă, sau fără abilitatea de a se confrunta cu greutăţile, este o problemă frecventă şi deloc
neglijabilă, care determină expunerea propriului copil la un risc psihosocial. Acest risc poate avea ca
şi consecinţe renunţarea la rolul de părinte sau continuarea menţinerii acestui rol, dar însoţit de
comportamente care pot pune în pericol sănătatea fizică şi psihică a copilului.
Nu înseamnă că în lumea modernă ne iubim mai puţin copiii. Poate nu avem la fel de mult
timp şi răbdare pentru ei, fiind constrânşi de necesităţile din ce în ce mai multe şi mai complexe care
se cer a fi satisfăcute şi pentru care trebuie să ne zbatem mai mult de opt ore pe zi.
Deseori, scuza că „muncesc pentru copii” sau „încerc să mă realizez pentru a avea ce le oferi
lor mai târziu” face mai uşoară suportarea propriilor mustrări de conştiinţă apărute ca urmare a
conştientizării faptului că petrecem prea mult timp pentru satisfacerea propriilor orgolii şi aspiraţii, în
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detrimentul timpului relaxant cu familia. A afirma că „în week-end plec în delegaţie” ne conferă mai
multă mândrie decât „în week-end stau şi mă joc cu copiii”.
Dacă ar fi să ne referim şi la familiile de la cealaltă extremă şi anume la cele sărace, gasim o
scuză mult mai plauzibilă, ele fiind silite să muncească foarte mult sau să plece în alte ţări, pentru a
câştiga banii necesari asigurării minimului necesar pentru copii.
Care este rolul şi cât de importantă este educaţia paterntală?
Răspunsul este: Foarte importantă! Acum este momentul în care părinţii au cea mai mare
nevoie de sprijin specializat şi îndrumare vis-a-vis de procesul de educaţie al copilului.
Programul de faţă reprezintă o modalitate de educare a unei atitudini echilibrate a părinţilor,
vis-a-vis de familie, copii, carieră sau alte activităţi prezente în viaţa de zi cu zi. De asemenea, este o
practică foarte importantă şi din prisma principiului „e mai bine să previi, decât să tratezi”,
programul fiind unul de prevenire a eventualelor abuzuri ce pot apărea în cadrul unei familii asupra
copiilor, prin „educarea” părinţilor şi învăţarea lor „cum să devină părinţi mai buni”.
Programul „Cum să devenim părinţi mai buni” intervine tocmai pentru a determina părinţii
să-şi înţeleagă copiii, să-şi educe propriile porniri, care nu sunt benefice pentru aceştia şi, foarte
important, să înveţe să-şi respecte proprii copii.
În cadrul acestui program se subliniază ideea că părinţii unt modele pe care, de cele mai
multe ori copii le urmează şi că familia trebuie să fie un spaţiu care dă sentimentul de securitate şi
bucurie, şi nu locul de „răsturnare” a frustrărilor acumulate din alte activităţi exterioare. Prin urmare,
copiii vor fi oglinda autocontrolului de care dau dovadă părinţii şi vor promova acelaşi stil de viaţă
pe care l-au experimentat în cadrul familiei.
În concluzie, Edcaţia Parentală prezintă toate argumentele unei intervenţii eficiente în scopul
prevenirii diferitelor forme de abuz ce pot apărea în cadrul unei familii asupra copiilor.
Scopul programului de educaţie parentală
Scopul programului este:
să încurajeze participanţii să-şi studieze mai în amănunt viaţa şi modul în care ei relaţionează
cu copiii lor;
să descopere o gamă mai largă de alternative pozitive şi eficiente pentru rolul de părinte;
să dezvolte o reţea de sprijin social cu alţi părinţi.
Considerăm că oferim părinţilor posibilitatea de a furniza şi primi informaţii pentru a conştientiza
alternativele pozitive şi de a se sprijini reciproc, putem să-i ajutăm în luarea măsurilor pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii lor şi a propriilor copii.
Programul se concentrează asupra importanţei părinţilor şi asupra punctelor lor forte. Principiile
de bază ale proiectului apreciază, sprijină şi respectă părinţii.
Obiectivele programului
Părinţii implicaţi în acest program învaţă importanţa faptului de a se îngriji pe ei înşişi pentru a
putea să-şi îngrijească copiii mai bine. Punctele centrale ale programului pentru părinţi sunt:
să înveţe tratarea stresului şi a abilităţilor de comunicare;
să-şi înţeleagă copiii mai bine;
să înveţe abilităţi eficiente pentru rolul de părinte şi abordări pozitive ale disciplinării;
să construiască o reţea de sprijin.
Cui se adresează acest program?
Iniţial, programul „Cum să devenim părinţi mai buni” a fost conceput pentru părinţii care trec
printr-o perioadă de criză, crescând astfel riscul de a avea un comportament abuziv faţă de copii.
Ulterior, programul s-a dovedit a fi la fel de relevant pentru orice familie care experimentează stresul
parental, inclusiv părinţii necăsătoriţi, părinţii adoptivi, familiile cu copii cu nevoi speciale, precum
şi părinţii aflaţi la primul copil şi aceia care experimentează un stress „normal”.
Cursurile pentru Părinţi
Fiecare sesiune durează aproximativ două ore şi jumătate şi conţine timp disponibil pentru ca
părinţii să-şi împărtăşească punctele lor forte şi cele slabe şi să înceapă construirea unui sistem de
sprijin între ei. Cursul este un loc în care părinţii învaţă despre rolul lor şi dezvoltarea copilului, se
simt motivaţi şi nu se mai simt singuri în faţa solicitărilor impuse de rolul de părinte.
Mărimea grupului de părinţi
Se recomandă un număr de 10-15 persoane într-un grup, astfel încât părinţii să aibă suficiente
posibilităţi de a participa activ.
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Mediul
Mediul ideal este unul neoficial, plăcut şi confortabil. Cursurile pot avea loc în centre de resurse,
şcoli, case de cultură, săli închiriate, într-o atmosferă în care oamenii şă se simtă în siguranţă şi
confortabil.
Timpul
Un curs între două ore şi două ore şi jumătate cu o pauză pentru gustări funcţionează foarte bine.
Alimentaţia
Gustările sunt unul din aspectele care creează atmosfera confortabilă în cadrul cursului. Este bine
ca ele să fie produse uşor de servit şi aranjate la îndemâna oricărui părinte.
Repetarea
În cadrul fiecărei sesiuni ca instrument de lucru, se repetă materialele în mod deliberat într-o
varietate de forme. Repetarea ajută la normalizarea şi întărirea conceptelor şi informaţiilor.
Contactul între sesiuni
Este folositor să luăm legătura în mod neoficial cu părinţii între sesiuni. Este, de asemenea, o
posibilitate de a obţine feed-back despre interesele sau gândurile părinţilor, idei care sunt de ajutor
pentru planificarea orelor viitoare.
Materialele
În cadrul secţiunii introductive a fiecărui modul se oferă o listă cu materialele pentru cursul
respectiv.
Panourile pentru scris
Sunt o metodă bună de concentrare a atenţiei pentru toată lumea. Sunt, de asemenea, folositoare
pentru cei cu memorie vizuală.
Eligibilitate şi înscriere în program
Oricine oferă un program „Cum să devenim părinţi mai buni” trebuie să se gândească bine ce fel
de părinţi va deservi, care vor fi criteriile de eligibilitate, dacă programul este necesar.
Cred că una din sarcinile globale care rămâne indiferent că ne plasăm la nivel macro sau la
microsocial este că noi cu toţii trebuie să dăm prioritate creşterii continue a înţelegerii şi empatiei
faţă de copil şi părinte. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a impune această cunoaştere şi
cred că mai mult decât orice trebuie să sporim înţelegerea copilului de către părinţi şi societate;
înţelegere şi empatie faţă de copil.
Numai că societatea în întregime va dezvolta această înţelegere vom avea parte de adevărate
schimbări. Aceasta cere să suportăm durerea şi să păstrăm în minte faptul că fiecare a avut o
copilărie.
BIBLIOGRAFIE
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INCLUZIUNE ŞI COEZIUNE . EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ – O
PREMISĂ A CREŞTERII CAPITALULUI SOCIAL
Ileana Despi – educatoare, Grădiniţa PP Deta
În prezent, o analiză complexă a rolului educaţiei în programele de dezvoltare trebuie să facă
distincţie între efectele individuale şi cele sociale ale şcolarizării. Pe de o parte, beneficiile
individuale ale educaţiei sunt incontestabile. Datele statistice mondiale arată că, indiferent de regiune
sau de grad de dezvoltare, fiecare an în plus de şcolarizare aduce un plus de venituri care depăşeşte
mărimea investiţiei realizate. Deloc de neglijat sunt, însă, efectele sociale – dintre care unul extrem
de teoretizat în ultima perioadă, este cel de creştere a capitalului social.
36

Capitalul social este un concept-umbrelă care defineşte un stoc de valori, cum ar fi:
încrederea interpersonală, încrederea în instituţii, asocierea, toleranţa şi angajamentul civic. Prezenţa
acestor valori duce la structurarea unor reţele sociale puternice, la creşterea coeziunii sociale în
cadrul comunităţilor şi la asigurarea unui climat de linişte şi siguranţă. Putem spune că, pe termen
lung, acumularea de capital social determină dezvoltarea şi progresul societăţii.
Această abordare, care stă la baza politicilor educaţionale ale Uniunii Europene, subliniază
importanţa colectivităţilor, dependenţa bunăstării individuale de apartenenţa şi relaţionarea cu
comunităţile.
Un alt aspect important de care trebuie să se ţină cont în realizarea politicilor educaţionale
este gradul mare de heterogenitate al comunităţilor locale din zilele noastre. Acest lucru este atât o
consecinţă a evoluţiei istorice (care, în unele regiuni a dus la apariţia unor comunitaţi multiculturale,
cum este şi cazul Banatului), cât şi a intensificării fenomenului migraţiei la nivel mondial. Astfel,
componenţa culturală, etnică, rasială şi religioasă a comunităţilor devine tot mai diversă, iar această
realitate necesită anumite transformări. Educaţia trebuie să aibă în vedere metode care să contribuie
la armonizarea relaţiilor dintre comunităţi diferite, să valorizeze diferenţele culturale şi să prevină
formarea atitudinilor naţionaliste sau xenofobe. Mai exact, educaţia trebuie să primească o
dimensiune interculturală.
Educaţia interculturală este o educaţie care merge în întâmpinarea diferenţelor existente în
interiorul aceleiaşi societăţi – o educaţie a tuturor, minoritari şi majoritari, într-o reciprocitate a
perspectivelor. Pedagogia interculturală este astfel definită ca o pedagogie a relaţiei, a diferenţei – a
cunoaşterii, înţelegerii şi respectului diferenţelor. Obiectivul general al educaţiei interculturale este
acela de a “pregăti tinerii pentru a trăi într-o societate multiculturală ce tinde tot mai mult să devină
interculturală”. Această viziune corespunde cu punctul de vedere adoptat de Consiliul Europei şi cu
cel al Comisiei Internaţionale a UNESCO pentru Educaţia Secolului 21, care considera în 1996 că
unul dintre obiectivele majore ale educaţiei trebuie să fie “a învăţa să trăim împreună, a învăţa să
trăim cu ceilalţi.”
În privinţa obiectivelor specifice ale educaţiei interculturale, ele se referă la 3 aspecte de o
egală importanţă şi profund corelate:
- dobândirea de cunoştinţe privind cultura în general şi impactul acesteia asupra comportamentelor
individuale şi de grup; asupra propriei culturi şi privind alte culturi;
- dezvoltarea de deprinderi legate de viaţa într-o societate multiculturală: conştientizarea propriilor
stereotipuri şi prejudecăţi, identificarea acestora la ceilalţi, abilităţi de comunicare şi relaţionare;
- formarea de atitudini, cum ar fi respectul pentru diversitatea culturală, pentru identitatea culturală
proprie şi a celorlalţi, refuzul discriminării şi intoleranţei.
Din punct de vedere metodologic sunt dezirabile abordări ca învăţarea prin cooperare,
introducerea în curriculum a unor teme interculturale, pedagogia bazată pe proiect, precum şi
parteneriatul grădiniţă/şcoală – comunitate. Furnizarea de informaţii de către cadrul didactic trebuie
completată cu activităţi practice, care să permită copiiilor contacul cu alte culturi şi cu viaţa
comunităţii (viziteale unor obiective relevante pentru alte culturi, schimburi de experienţă,
participarea la evenimente şi manifestări culturale semnificative ale comunităţilor studiate: sărbători,
servicii religioase, spectacole folclorice, etc.)
Educatorul trebuie, de asemenea, să întrunească anumite exigenţe pentru ca un asemenea
demers educativ să fie eficient. Câteva dintre acestea ar trebui să fie: toleranţa, empatia şi aprecierea
valorilor individuale ale elevilor, capacitatea de realizare a unor conexiuni transdisciplinare ce
încurajează aplicarea practică a cunoştinţelor şi înţelegerea realităţii. Deosebit de important este ca
educatorul să urmărească dezvoltarea relaţiilor interpersonale între elevii ce aparţin diferitelor
comunităţi etnice şi săia cunoştinţă despre diferenţale dintre copii/elevi, fără să emită judecăţi.
O educaţie interculturală incluzivă înseamnă a oferi sprijin educaţional care să răspundă
nevoilor fiecărui elev în parte. Incluziunea este stâns legată de recunoaşterea diversităţii, dar este mai
mult decât atât. Principiul egalităţii de şanse reprezintă conceptul de bază al şcolii incluzive, prin
aplicarea căruia aceasta contribuie la anularea diferenţelor de valorizare bazate pe criterii subiective,
de ordin etnic sau social. Incluziunea la nivel şcolar se realizează prin respectarea şi valorizarea
diferenţelor socio-culturale existente în rândul elevilor şi prin promovarea bogăţiei şi a diversităţii
experienţei educative care rezultă din aceste diferenţe.
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Transformarea şcolilor în şcoli incluzive şi interculturale este un proces amplu care
presupune schimbări la nivel de principii şi valori, de atitudine, de mentalitate, de practici – atât la
nivel managerial, cât şi la nivelul clasei. Schimbarea în educaţie este posibilă numai în condiţiile în
care cadrele didactice o înţeleg şi acţionează conştient pentru înfăptuirea ei.
Bibliografie:
Neculau, A. (2004), Context social, ideologie şi practici sociale, în Psihologia Socială, nr.14/2004,
Editura Polirom, Iaşi;
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COOPERARE ŞI PARTENERIAT ÎN ASIGURAREA
SUPORTULUI DE ÎNVĂŢARE
Întocmit de educ. Tismanariu Adriana
Sperneac Florica
Grădiniţa cu Program Prelungit Bocşa
Copilul trebuie să fie acceptat aşa cum este el ,cu calităţi mai mari sau mai mici, cautând să-i
asigurăm condiţii de dezvoltare potrivite cu particularitatile indivi-duale si intreaga activitate o
organizam de pe pozitia copilului din grupa.
Pentru ca personalul didactic din grădiniţele obişnuite să facă faţă provocării legate de integrarea
copiilor cu dificultăţi de învăţare ,una dintre condiţiile de bază este suportul/sprijinul in activitatea la
clasă.
Construirea unui parteneriat între cadrul didactic de la grupa obisnuită şi cel specializat constituie un
element primordial pentru obţinerea performanţelor copilului cu dificultăţi de invăţare,integrat.
Educatoarea clasei obişnuite este expert în organizarea si funcţionarea grupei ,în curriculum-ul si in
terminologia didactică utilizată,in proiectarea aşteptărilor cu privire la performanţele copiilor etc.
Cadrul didactic specializat este expert în cunoaşterea specificului unui grup de copii cu dificultăţi de
invăţare,a posibilităţilor şi deficienţelor particulare ale acestuia indeosebi din perspectiva
invăţării,tehnicile specifice de instruire etc.Toate aceste informaţii şi abilităţi la un loc sunt extrem de
importante pentru succesul integrării şcolare,de aceea comunicarea dintre cadrul didactic din
gradiniţa obişnuită şi cel specializat este necesară.
Informatiile transmise de către specialistul în educaţia integrată ,educatoarei de la grupa respectivă
referitoare la modalităţile prin care curriculum-ul poate fi făcut accesibil pentru cât mai mulţi
copii,chiar si pentru cei mai puţin capabili ,sunt primordiale.Doar admiţând că avem de invăţat unii
de la alţii obţinem succese.
Aşadar unul dintre factorii determinanţi pentru integrarea şi reuşita integrării copiilor cu dificultăţi de
învăţare este colaborarea,cooperarea dintre cadrul didactic de la grupa obişnuită şi cel
specializat.Acest lucru poate fi realizat in mai multe feluri:
-educatoarea de sprijin stă lânga copilul cu dificultăţi de invăţare ,asigura asistenţă şi sprijin direct
copilului in cauză,care participă la activităţile realizate de toţi copiii din grupă;
-educatoarea de sprijin care se poate angaja alături de cadrul didactic al grupei,intr-o situaţie de
predare în echipă ,cu acordarea posibilă a unei atenţii suplimentare copiilor cu dificultăţi de învăţare;
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Pentru a veni în ajutorulcopilului cu deficienţe,pentru a recupera şi elimina eşecurile şi
abandonul,lucrându-se in echipă ,ed. de la grupa ,împreună cu ed.itinerant şi psihologul elaborează
teste,fişe de lucru,materiale suport,programe de intervenţie personalizate,adaptate nevoilor copilului
pentru a putea interveni oportun şi eficient acolo unde se constată o disfuncţionalitate în formarea
copilului.
Prima etapă care trebuie parcursă este testarea iniţiala a copilului făcută de educatoarea
grupei.Psihologul,apoi evaluează capacităţile de acumulare ale cunoştinţelor.
După aceste etape de evaluare iniţială,ed.de sprijin dar si ceilalţi din echipă întocmesc planuri de
intervenţie personalizată,urmarind stagnarea sau progresul copilului,în activitatea de la gradiniţă.
Ed. de sprijin ii revine sarcina de a elabora planificare adaptată ,fişe de lucru materiale
suport,evaluări periodice studii de caz intâlniri frecvente cu parinţii.
Toate acestea formează portofoliul copilului.Acest portofoliu este un instrument de evaluare
complex ,integrator ,oferind posibilitatea de a emite o judecată de valoare ce reflectă evoluţia
copilului.
Avantajul portofoliului este ca ,deucatoarele,copiii şi părinţii au posibilitatea realizării unui dialog
mai concret.
La sfarşitul anului şcolar se va face aprecierea fiecărui elev din care să rezulte eficienţa
programului.
Oricărui copil ,la orice stadiu de dezvoltare ,i se poate preda cu succes ,intr-o formă intelectuală
adecvata orice temă ,dacă materia este prezentată într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să
poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor (Jerome
Bruner).
BIBLIOGRAFIE:
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Gherguţ Alois, anul 2006, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, Editura Polirom;
Vrăsmaş Ecaterina, anul 2007, Diicultăţile de învăţare în şcoală,
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GRĂDINIŢA INCLUZIVĂ – ZÂMBETUL COPILĂRIEI FERICITE
Muţulescu Lucia-Angelica, Grădiniţa P.N. Şoşdea
În grădiniţă, clasa dulcilor emoţii, a primelor amintiri plăcute, activităţile trebuie să fie însorite
de bucuria împlinirii depline a copilăriei fericite, iar unda de romantism trebuie să fie veşnică.
Începerea grădiniţei este o mare tranziţie pentru cei mai mulţi copii, deoarece este startul pentru
noi experienţe într-un mediu nou. Este posibil ca unii copii să devină anxioşi pentru că se activează
teama de necunoscut:grădiniţa. Aici întâlnesc copii diferiţi faţă de ei: înălţime, greutate,
îmbrăcăminte, limbă, gen, situaţie materială, etc. Aceste aspecte pot avea un dublu impact: sau surse
de dezvoltare, sau surse de stres dacă nu sunt bine gestionate.
Este de dorit ca grădiniţa să fie sau să devină un mediu incluziv de învăţare în primul rând prin
„împuternicirea” resurselor umane implicate în educaţie cu instrumentele şi atitudinile necesare,
astfel încât să creeze oportunităţi de dezvoltare pentru toţi copiii. Un mediu incluziv va răspunde
nevoilor individuale, va creşte sansele pentru succes ale tuturor copiilor, va dezvolta respectul şi
imaginea de sine, va valoriza în mod benefic diferenţele dintre persoane, va încuraja comunicarea
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deschisă despre orice, va reduce sau ameliora în acelaşi timp comportamentele discriminative şi
stereotipurile.
Încă de la cea mai fragedă vârstă,conştiinţa copiilor,trebuie formată şi dezvoltată,învăţându-i că
primirea celor,,diferiţi” alături de ei înşişi trebuie făcută nu doar din obligaţie sau din milă ,ci pentru
că fiecare individ are dreptul de a participa la acţiuni comune care să conducă la dezvoltarea lui
ulterioară şi la dezvoltarea comunităţii în care trăieşte.
Mulţi educatori au înţeles cât de importantă este intervenţia educativă pentru copilul cu cerinţe
educaţionale speciale şi nu privesc acest lucru ca pe o povară, ci ca pe o provocare. Văd cum prin
eforturi comune, copil-educator-copii-părinte-părinţi, se înregistrează un progres în dezvoltarea
socio-emoţională a copilului respectiv, un pas pentru a se integra în comunitate.
Grădiniţa ca mediu incluziv, aderă la principiul centrării pe identitatea unică a fiecărui copil.
Toţi copiii au dreptul la educaţie. O grădiniţă incluzivă răspunde nevoilor, drepturilor şi
responsabilităţilor copiilor şi angajaţilor, este prietenoasă, deschisă, adecvat decorată, presupune
înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre copii. O grădiniţă incluzivă este echitabilă, este bazată pe
democraţie şi solidaritate umană, pe lucrul în echipă, oferă răspunsuri adecvate situaţiilor
educaţionale variate, manifestă flexibilitate şi adaptare la schimbare, învaţă acceptarea şi intergrarea
tuturor copiilor.
Incluziunea preşcolară vizează implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conştiinţei
şi formare a comportamentelor copiilor în spiritul toleranţei şi nediscriminării,al aceptării şi oferirii
de şanse egale pentru toţi.Pentru a realiza aceasta e necesară crearea unui sistem coerent şi coordonat
de incluziune a copiilor preşcolari cu diferite dizabilităţi sau de alte etnii,dar şi pregătirea celorlalţi
copii în vederea acceptării acestora în mod firesc,pentru a nu face diferenţe în manifestarea
comportamentală sau verbală.
Incluziunea este strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii,care,la rândul ei,stă la
baza democraţiei dar şi pentru a nu pierde calităţile şi competenţele acelora care ,din diverse
motive,sunt ameninţaţi cu excluderea.
Obiectivele incluziunii în educaţia preşcolară presupun dezvoltarea şi aplicarea unor strategii
educaţionale care să promoveze conştientizarea şi formarea la copii a unor comportamente în direcţia
toleranţei şi nondiscriminării, acceptării copiilor cu CES. Educaţia incluzivă este corelată cu nevoile
speciale ale copiilor cu dizabilităţi variate sau cerinţe educative speciale şi obţinerea progreselor
specifice.În procesul de incluziune se pune accent pe necesitatea grădiniţei de a-şi schimba
principiile de acţiune şi modalităţile de abordare în funcţie de nevoile copiilor.
Ca şi cadre didactice şi coordonatori de proiecte putem realiza programe individualizate de
incluziune preşcolară.În prima fază a programului identificăm ,,problemele” specifice ale unora
dintre copiii grupei.Pentru aceasta întocmim pentru fiecare copil ce necesită strategii diferite de
integrare o fişă personalizată de incluziune.Dacă luăm în considerare atitudinile şi acţiunile copiilor
prezentate în fişe căutăm imediat modalităţi de schimbare a mentalităţii lor referitor la acei colegi ai
lor care sunt diferiţi şi care au nevoi speciale.Concomitent trebuie acţionat şi asupra atitudinii
părinţilor ,vorbindu-le despre necesitatea convieţuirii în comun,indiferent de unele aspecte care le par
deosebite sau le consideră neplăcute pentru copiii lor.
Intervenţia asupra concepţiei părinţilor vizează aceeptarea diversităţii preşcolarilor în grupul
în care îşi înscriu copilul,totodată şi eliminarea prejudecăţilor de orice fel dar şi îmbunătăţirea
comunicării şi cooperării cu părinţii rromi şi stimularea dezvoltării atitudinilor pozitive ale adulţilor
faţă de toţi copiii unui grup,indiferent de etnie,religie sau dizabilităţi.Incluziunea preşcolară
urmăreşte promovarea unei atitudini tolerante,deschise ,de aceeptare şi înţelegere firească a
raporturilor dintre români şi rromi sau alte etnii ,dintre copiii cu nevoi speciale şi restul grupului.
Pentru realizarea acestora se pot întreprinde următoarele :panouri informative plasate în
vestiarul grupei,pe teme ca:drepturile copiilor,responsabilităţile părinţilor,norme de
comportare;miniblibiotecă cu cărţi despre educaţia copiilor într-o societate democratică;discuţii
individuale ori de câte ori apar probleme;cursuri pentru părinţi în Programul,,Educaţi
Aşa!”;antrenarea părinţilor în toate programele şi proiectele întreprinse de grupă.
Incluziunea este o politică de educaţie,dar,în acelaşi timp,o provocare necesară într-un grup de
copii,pentru formarea lor ca,, adevăraţi cetăţeni”într-o şcoală a democraţiei..Provocările pentru grup
şi pentru cei responsabili de grup sunt de a menţine grupul împreună şi de a lupta împotriva nevoii
de excludere sau segregare care ar putea să apară.Acest lucru trebuie făcut de la cea mai fragedă
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vârstă,în prima experienţă a vieţii ,,de grup”la care participă copiii,prin modificarea modalităţilor de
lucru şi prin schimbarea normelor,a regulilor,printr-o nouă strategie,prin lipsă de prejudecăţi sau
stereotipuri,pentru a facilita participarea deplină la activităţi a tuturor copiilor.
În acest sens, munca cu copiii trebuie să continue până când nu se vor mai face diferenţieri şi
segregări în cadrul grupului,iar părinţii îi vor accepta pe toţi colegii copilului lor.
Dăruind dragoste copiilor,privindu-i cu duioşie şi blândeţe îi vom ajuta să se simtă ca într-o
familie,unde fiecare membru trebuie să contribuie la menţinerea echilibrului de linişte şi bunăstare.
Bibliografie:
Fluieraş Vasile,2005, Teoria şi practica învăţării prin cooperare,Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca
Vrăşmaş Traian, 2004,Şcoala şi educaţia pentru toţi,Editura Miniped Bucureşti
Ministerul Educaţiei şi Cecetării, Revista Învăţământul Preşcolar, 1/2007, Editura Coresi

GRĂDINIŢA INCLUZIVĂ ŞI STRATEGIILE
FOLOSITE PENTRU REALIZAREA EI
BERZESCU CLAUDIA :GRĂDINIŢA P.N.TEREGOVA JUD.CARAŞ-SEVERIN
ROŞEŢI ELENA :GRĂDINIŢA P.N. TEREGOVA JUD.CARAŞ-SEVERIN
Dezvoltarea copilului în perioada preşcolară,constituie o preocupare pentru fiecare familie
dar şi pentru sistemul general de învăţământ prin programele elaborate şi derulate de grădiniţe.
Şi la Grădiniţa cu Program Normal Teregova,judeţul Caraş-Severin,în cadrul Programului
European PHARE 2005,,Accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate” s-a desfăşurat
,,Grădiniţa estivală”,în perioada 31.08.2009-11.09.2009.
Grupul ţintă –au fost copiii de5-7 ani care nu au frecventat grădiniţa sau şcoala ori care au
abandonat şcoala după o scurtă perioadă de timp.
Primul argument în realizarea unei grădiniţe incluzive este faptul că ea este terenul unei
învăţări timpurii a regulilor sociale şi punctul de plecare pentru integrarea educaţională şi socială a
tuturor copiilor.Educaţia presupune acţiunea şi decizia comună a grădiniţei,familiei şi
comunităţii(prin politici coerente) în favoarea fiecărui copil.
Alt argument se referă la faptul că programul educativ al grădiniţei trebuie să fie deschis şi
flexibil către răspunsuri individualizate şi personalizate.De obicei participarea copiilor rromi la
grădiniţă este scăzută şi nu există preocupări ale familiei pentru pregătirea lor pentru
şcoală.Adaptarea copiilor rromi în clasa I este foarte dificilă.O cauză importantă a participării reduse
a copiilor rromi la procesul educativ o reprezintă absenţa motivaţiei pentru învăţare,datorită lipsei
unei tradiţii în educaţie.
Nefrecventarea grădiniţei determină inegalităţi între copii în vederea pregătirii pentru
şcoală.Mulţi copii,învăţând la început limba rromani,înţeleg şi se exprimă mai greu în limba
română.În programul de pregătire pentru şcoală am pus accentul îndeosebi pe domeniul ,,Limbă şi
comunicare”,dar nu au fost neglijate nici celelalte domenii. Copiii trebuie încurajaţi să se exprime,să
comunice atât între ei cât şi cu cadrele didactice şi ceilalţi oameni.

41

Scopul programului ,,Grădiniţa estivală”l-a constituit pregătirea copiilor în vederea adaptării
optime la activităţile şcolare din clasa I.
Obiectivele generale se referă la:
Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi a capacităţii de exprimare orală
Dezvoltarea atitudinilor pentru iniţierea şi păstrarea unor relaţii de colaborare în grupuri
mixte(vârsta,gen,etnie,statut social) şi a motivaţiei pentru activităţile şcolare.
Formarea unor capacităţi şi deprinderi absolut necesare desfăşurării activităţilor de tip şcolar .
Conţinuturile învăţării pentru această perioadă de pregătire au integrat noţiuni accesibile copiilor:
Jocuri de rol,cu crearea de situaţii de învăţare specifice şcolii
Activităţi de educare a limbajului
Activităţi matematice
Activităţi sportive(competiţie şi cooperare),jocuri de mişcare etc.
Activităţi artistice(cântece,dansuri-la care au participat şi părinţii)
Drumeţii şi vizite în comunitate
Desene,colaje,picturi
Situaţii de asumare de răspundere.
Materiale,mijloace didactice folosite în cadrul acestor activităţi sunt:
Cărţi cu poveşti,poezii
Casete cu cântece pentru copii
Casete cu poveşti(audio şi video)
Jocuri (de comunicare,de pronunţie,de atenţie şi de orientare spaţială,de dezvoltare a
autocontrolului,de mişcare etc.)
Evaluarea copiilor s-a realizat prin observarea comportamentelor copiilor şi prin analiza
şi aprecierea produselor activităţii lor.De exemplu,pentru a reţine mai uşor numele
colegilor s-a utilizat jocul cu mingea(Copiii sunt aşezaţi în cerc.Un copil este aşezat în
mijlocul cercului şi pasează mingea altui copil.,,Cine a primit mingea?”,,,...........a primit
mingea.”Alte jocuri atilizate au fost:,,Ce a uitat piticul să spună?”,,,De-a magazinul”,,,La
şcoală”,jocuri de pronunţie,jocuri didactice cu subiecte din poveşti,jocuri de mişcare şi
jocuri pentru dezvoltarea atenţiei şi a capacităţii de autocontrol.
Evaluarea pe care o face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile
educaţionale ale fiecărui copil.Aceasta trebuie să identifice:
Cum este fiecare;
Ce ştie fiecare;
Ce face fiecare;
Cum cooperează cu ceilalţi(J.Delors).
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.Depinde de fiecare educatoare în parte,de
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se
dezvolte.
BIBLIOGRAFIE
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EDUCAŢIA INCLUIZIVA
GRECU BĂIAŞ-GINA MARIA - BOZOVICI
În toata lumea, ca şi în România angajarea si responsabilitatea familiei în educaţia copiilor este
fundamentală pentru reuşita participării şcolare. La orice copil , în mod particular la copiii cu C E S ,
gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu scoala este cel mai adesea direct proporţional cu
rezultatele şcolare obţinute de copii . Psihopedagogia moderrnă,centrata pe copil, se bazează pe
convingerea că familia este principalul educator şi cu cel mai înalt grad de modelare. Familiile
copiilor cu CES sunt adesea responsabile de copiii lor tot restul vieţii.
Un rol foarte important al şcolii este acela de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii
,de a face faţă greutăţilor cu care ele se confruntă.
Implicarea familiilor în a meliorarea educaţiei copiilor cu CES a
condus la multe schimbări pozitive ,adesea în mod radical. In SUA de pildă,legea federală de
promovare a dreptului la educaţie în scolile obişnuite pentru copiii cu dezabilităţi a fost adoptată
după ce o familie a căştâgat în instanţă procesul intentat unei şcoli obişnuite care le refuzase accesul
copilului cu o dezabilitate. În Italia ,cam în acelaşi timp, familiile au susţinut puternic ieşirea copiilor
cu dizabilitaţi din şcolile speciale şi trecerea lor masivă în şcolile obişnuite. Şi în România ,familiile
şi asociaţiile de persoane ori părinţi ai copiilor cu dizabilităţi au contribuit substanţial la adoptarea
unor măsuri de ameliorare a calităţii scolarizării copiilor cu CES.
Cadrele didactice ar trebui să aplice criteriul ,,celei mai puţin periculoase presupuneri.‟‟ De pildă
,dacă un program educaţional utilizat de un părinte a fost ineficient, aceasta s-a întâmplat ca
programul să fie ineficient şi nu pentru că familia a aplicat necorespunzător acest program.
O explicaţie completă a dificultăţilor copilului la şcoala este esenţială pentru părinţi .
Niciun specialist sau cadru didactic nu ar trebui sa spuna părinţilor ca ,,nu mai este nimic de făcut „‟
pentru copilul lor.
Programele de itervenţie şi sprijin ar trebui să implice familiile la maximum.Ele ar trebui să fie
construite încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei.
Părinţii ar trebui să fie recunoscuţi ca fiind cei mai potriviţi în relatarea istoriei, comportamentului şi
nevoilor copiilor. Ei ar trebui să aibă acces total la toate informaţiile educaţionale si la
,,diagnosticele‟‟ copilului.
Forme de colaborare si sprijin reciproc (şcoala-familie)
Ca şi în cazul copiilor, familiile sunt foarte diferite, necesitaţile lor de a fi sprijinite sau posibilitaţile
de a oferi sprijin sunt extrem de diverse. Fiecare familie are potenţialul şi nevoile sale unice, care
trebuie valorizate corespunzător de către şcoală.
Comunicarea si colaborarea eficientă dintre profesori şi părinţi se bazează pe câteva elemente:
- Respectul (reciproc) – poate fi modelat adesea de către cadrele didactice. Este important să se plece
de le premisa ca părinţii sunt cei mai importanţi „profesori” din viaţa copilului; respectul si tactul
oferit de cadrul didactic faţa de complexitatea unor probleme poate induce respectul reciproc.
- Atitudinea imparţială, care solicită gândirea pozitivă şi deschisă despre familii, evitarea judecăţilor
evaluative şi dezaprobatoare. Atitudinea imparţială inseamnă incurajarea familiilor de catre
profesorii să-şi evalueze propriile decizii, fară a influenţa cu propria lor parere.
- Empatia faţă de parinte poate fi usor sesizată de acesta prin deschiderea la dialog şi comunicare
sinceră, sensibilă.
Formele de colaborare sunt:
• Activităţile de oferire a informaţiilor – în cadrul acestora familiile primesc informaţiile din partea
persoanelor autorizate. Exemple de aces fel de activităţi sunt avizierele, scrisori şi bilete, carneţele de
corespondenţă, telefoane, publicaţii, programe de întâlnire cu parinţii, şedinţe.
• Activităţile de împărţire a informaţiilor – Cele mai obişnuite activităţi de acest tip sunt şedinţele cu
parinţii – profesor.
Informaţiile sunt oferite de asemenea prin intermediul unor carnete in care se notează istoria
devenirii copilului, performanţele acestuia, dar şi problemele întâmpinate.
• Sprijinul colaborativ pentru curriculum. Părinţii pot juca rolul de profesori acasă şi pot supraveghea
studiul suplimentar al copilului în scopul sprijinirii.
• Pregătirea părinţilor – cere atât părinţilor cât şi specialiştilor să-şi aloce timp pentru pregătirea şi
programele aducaţionale ce vor fi aplicate.
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Situaţiile de non-colaborare dintre familie şi şcoala sunt frecvente. Ele sunt cauzate de motive
diverse, de percepţii diferite ale parinţilor cşi cadrelor didactice cu referire lavaloarea şcolii, a
copiilor, etc.
Grupurile de sprijin constituite de părinţi(ai copiilor cu CES)
Părinţii acestor copii au nevoie de a se întâlni cu alţi părinţi care au copii cu CES, mai ales dacă este
vorba de probleme de acelaşi fel sau asemănătoare. Aceste grupuri le oferă acestora şansa de a-şi
comunica informaţii de a da şi de a primi un suport emoţional, de a lucra cu o echipa cu interese
comune in favoarea copiilor. Modalităţile de organizare şi activităţile propuse pot fi foarte diverse în
funcţie de problematica şi potenţialul copiilor, a şcolii, a contextului comunitar. Important şi esenţial
în buna funcţionare a grupului este cultivarea sentimentului de comunitate.
Implicarea parintilor ca factor de decizie este esenţială
Părinţii copiilor cu CES îşi stabilesc cel mai adesea anterior venirii la şcoala relaţii cu specialişti şi
servicii ale comunităţii. Informaţiile oferite de părinţi pot fi incluse în luarea deciziilor privitoare la
copii cu CES.
Formarea unei echipe de scrijin care să-i includă si pe părinţi
Funcţionarea unor asemenea echipe este optimizată dacă ele cuprind şi părintele copilului cât şi
cadru didactic care predă la clasa respectivă. Uneori chiar şi membrii ai personalului nedidactic ai
şcolii pot aduce date utile la reuniunile acestei echipe. Instituirea unei colaborări autentice între
cadrele didactice, elevi, familiile lor şi specialişti este un proces complex, care cere timp, energie,
prudenţă, adesea mult bun simţ şi bună credinţă. Este important de menţionat că în acest proces nu
numai copii sunt cei care invaţă.
Bibliografie::
1. Pedagogie pentru institutori, invatatori, educatiri, profesori, stidenti si elevi-Marin Manolescu;
Romita B. Iucu.
2. Educatia copiilor cu cerinte educative speciale-Ecaterina Vrajmas
3. Educatia integrata a copiilor cu handicap-Asociatia Reninco Romana UNICEF
4. Invatamantul primar 1/2002
5. Invatamantul primar 2-3/2000
6. Bazele defectologiei-Cristian B. Buica
7. Pedagogie scolara pentru invatamantul primar-Elvira Cretu

EDUCAŢIA INCLUZIVĂ, O EDUCAŢIE PENTRU TOŢI
Educ. Lazăr Rodica-Nicoleta, Grădiniţa cu O.N. Doclin
Conceptul de incluziune şcolară se poate defini prin acceptarea de către instituţiile de
învăţămant a tuturol copiilor, indiferent se sex, apartenenţă etnică şi socială, religie, naţionalitate,
rasă, limbă, integritate fizică, capacităţi intelectuale, zestre genetică, situaţia socioeconomică a
părinţilor sau tutorilor lor.
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 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 incluziune. Programele de stimulare timpurie a dezvoltării reprezintă o etapă
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decisivă în realizarea obiectivelor educaţiei pentru toţi. Acestea au o influenţă determinantă asupra
formării inteligenţei, a personalităţii şi a comportamentelor sociale. În pedagogia contemporană
există o preocupare intensă pentru găsirea căilor şi mijloacelor optime de intervenţie educativă
încă de la vârstele mici asupra unei categorii cât mai largi de populaţie infantilă.
Incluziunea poate fi susţinută de existenţa unui cadru legislativ flexibil şi realist, de interesul şi
disponibilitatea cadrelor didactice din şcoala de masă şi din şcoala specială, de acceptul şi
susţinerea părinţilor copiilor integraţi, de implicarea întregi societăţi civile, dar şi de nivelul de
relaţii ce se formează şi se dezvoltă la nivelul clasei integratoare, care se bazează pe toleranţă şi
respect faţă de copilul cu probleme.
Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita
participării în grădiniţă. La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi gradul de interes
şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este cel mai adesea direct proporţional cu rezultatele
obţinute de copii. De aceea, putem afirma că familia este primul educator şi are cel mai mare
potenţial de modelare.
Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă
greutăţilor cu care ele se confruntă.
Educaţia părinţilor şi consilierea au un rol important în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură
psihică, emoţională, ori de altă natură în grădiniţă.Comunicarea părinte – educatoare, sau chiar
comunicarea părinte – copil, în contextul integrării copilului în instituţia grădiniţei asigură un
anumit echilibru.Familiile dezorganizate au un mod caracteristic afectat de tiparul de comunicare,
echilibrul familiei fiind sever tulburat de permanenta existenţă a conflictelor. Familia este cea care
poate influenţa copilul pe mai multe căi, iar rezultatele disfuncţiei familiale se situează între cei
doi poli: hiperprotecţie sau neglijare. În familiile echilibrate comunicarea între membrii acesteia
decurge fără perturbări. Prin informare, părinţii au descoperit cum să găsească şi să aplice soluţii
eficiente în rezolvarea problemelor ridicate de copii.
Educaţia incluzivă urmăreşte o modalitate instituţionalizată de şcolarizare a copiilor cu dizabilităţi,
dar şi a altor copii cu cerinţe educative speciale în şcoli şi clase obişnuite.
Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare , având ca
scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la
procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.Aceasta relevă o concepţie
ecologică şi interactivă asupra problematicii dificultăţilor de învăţare şi evidenţiează posibilitatea
ca schimbările organizaţionale şi metodologice, realizate în unităţile de învăţământ, ca reacţie la
dificultăţile de învăţare ale unor copii, să conducă la ameliorarea predării- învăţării pentru toţi
copiii. Pentru a avea cu adevărat o şcoală incluzivă care să funcţioneze, este necesară pregătirea
acesteia, sunt necesare condiţii materiale, care să permită un învăţământ cât mai diversificat şi
adaptat diferitelor cerinţe speciale: profesori intineranţi, mobilier, posibilităţi de modelare a
programului zilnic, tehnici, posibilităţi de modelare a programului zilnic, tehnici speciale de
predare, adaptare curriculară individualizată.
Dezvoltarea copilului în perioada preşcolară constituie o preocupare nu numai a familiei, ci şi a
sistemului general de învăţământ, prin programele elaborate şi derulate de grădiniţe. Ele au o
influenţă determinantă asupra formării inteligenţei, personalităţii şi a comportamentelor sociale.
Am asigurat accesul la educaţie şi instruire al garantării unor drepturi şi şanse egale pentru toţi
copiii, indiferent de gradul şi tipul de dizabilitate. 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.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
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incluzive se semnalează şi optimizarea de ansamblu a calităţii educaţiei oferite, prin creşterea
eficacităţii.Acest nou tip de educaţie, flexibilă, adaptată necesităţilor persoanelor cu C.E.S.
presupune o detaşare de normativitatea educaţiei tradiţionale.
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.
Bibliografie:
Revista „Învăţământul Preşcolar nr.1”, 2007.
Ungureanu, Dorel,2000, Educaţia integrată şi şcoala inclusivă, Editura de Vest, Timişoara.
Vrăşmaş, Traian,2004, Şcoala şi educaţia pentru toţi, Editura Miniped, Bucureşti

EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN GRĂDINIŢĂ
Educatoare: Secoşan Maria,
Grădiniţa P.N. Nr.1, Bocşa
“TOT CEEA CE N-AVEM LA NAŞTERE ŞI NE VA TREBUI CÂND VOM FI MARI, NE ESTE
DAT PRIN EDUCAŢIE.”
J.J. ROUSSEAU
Din fericire există pe lume “COPILĂRIA”, vârsta marilor superlative pe care le merită viaţa,
vârsta celei mai pure sincerităţi, a celei mai depline libertăţi, vârsta viselor fără graniţe, vârsta care
trăieşte prin flori şi se exprimă prin exclamaţii, vârsta în care toţi suntem frumoşi..Şi dacă există
copilărie, trebuie să existe dragoste, dragoste fată de viaţă, faţă de părinţi şi faţă de tot ceea ce ne
înconjoară.
Copilul nu este copil fiindcă este mic - el este copil ca să devină adult.
În concordanţă cu Convenţia pentru Drepturile Copilului si recurgând la principiul nondiscriminării,
drepturile copiilor trebuie respectate indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, indiferent de
originea lor naţională, etnică sau socială, de situaţia lor materială, de incapacitatea lor, sau de altă
situaţie.
Educaţia incluziva 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 experiente şi bune practici
de integrare /incluziune.
Incluziunea preşcolara vizează implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conştiinţei şi
formare a comportamentelor copiilor în spiritul toleranţei şi nediscriminării, al acceptării şi oferirii
de şanse egale pentru toţi . Pentru a realiza acest ideal este necesară crearea unui sistem coerent şi
coordonat de incluziune a copiilor preşcolari cu diferite dizabilităţi sau de alte etnii, dar şi pregătirea
celorlalţi copii în vederea acceptării acestora în mod firesc, pentru a nu face diferenţe în manifestarea
comportamentală sau verbală.
Educatorii şi părinţii trebuie să stimuleze toleranţa faţă de unele categorii de indivizi “diferiţi”, iar
practica a demonstrat ca în grădiniţă contactele interpersonale reduc prejudecata faţă de astfel de
grupuri prin diminuarea concentrării atenţiei asupra diferenţelor intergrupale şi creşterea atenţiei
asupra relevării individualităţilor.
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Mulţi dintre noi au o viziune proprie asupra ideii complexe de incluziune. Diversitatea din sânul
grupului poate cauza probleme care prezintă riscul de a conduce la neglijare, excludere sau
segregare.
Munca cu preşcolarii trebuie să continue până când nu se vor mai face diferenţieri şi segregări în
cadrul grupului, iar părinţii vor accepta toţi „colegii” copilului lor.
Este nevoie de educaţie incluzivă deoarece copiii, indiferent de dizabilităţi sau dificultatea de
învăţare, au un rol de jucat în societatea noastră.
Modalităţi de rezolvare a unor probleme de discriminare
Educaţia incluzivă se desfăsoară în cadrul unui proces interdisciplinar zilnic, cuprinzând forme de
organizare multiple, desfăşurate sub cele trei forme de organizare: jocuri, activităţi pe domenii
experenţiale, activităţi de dezvoltare personală şi activităţi extracurriculare, cuprinzând toate
domeniile de activitate. Copiii, majoritatea timpului lor liber şi nu numai, şi-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 învată 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.
Brainstorming-ul. Se poate aplica de mai multe ori această metodă deoarece formează
comportamente creative prin exersarea gândirii divergente, care invită la elaborarea unor soluţii
personale pentru problemele identificate în diverse situaţii.
Atunci când, în grupă, se petrece un incident de îndepărtare a unui copil dintr-un grup, sau o altă
situaţie, se amintesc copiilor regulile discutate, cu altă ocazie, despre drepturile fiecăruia, despre
modul în care trebuie să ne comportăm unii cu alţii. Copiii îşi expun ideile, soluţiile despre incidentul
întâmplat, educatoarea le acceptă orice idee, părere, le notează, le citeşte pe rând, le analizează
împreună, caută soluţia cea mai bună pentru toţi. De obicei, majoritatea îşi schimbă opiniile, acestea
devenind pozitive.
Grădiniţa este o parte minoră ca dimensiune a comunităţii, dar devine foarte importantă prin
structura ei calitativă de a determina, prin funcţionarea ei, viitorul celorlalte elemente ale
parteneriatului familia este prima influenţată de calitatea activităţii grădiniţei, apoi şcoala este la fel
de interesată de educaţia preşcolară, iar comunitatea locală este cea care cumulează toate influenţele
viitorului prin educaţia preşcolară.
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 întelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii umane, ca şcoală 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.
Într-o şcoală a democraţiei, aflată la început de drum încă la noi, incluziunea este pe lângă o politică
de educaţie şi o adevarată provocare, necesară însă unui grup de copii, pentru formarea lor ca
cetăţeni. Diversitatea din interiorul grupului poate cauza probleme ce pot duce chiar la segregare.
Astfel menţinerea grupului unit şi lupta împotriva nevoii de excludere devine o provocare pentru cei
responsabili de grup. Acest lucru trebuie făcut de la cea mai fragedă vârstă, încă de la primele
experienţe ale copiiilor în viaţa de grup, prin modificarea modalităţilor de lucru şi prin schimbarea
normelor, a regulilor, prin noi strategii, prin diminuarea şi în final dispariţia prejudecăţilor, pentru a
facilita accesul deplin la activităţile educative a tututor copiiilor. În acest sens, munca cu copiii
trebuie să continue până când nu se vor mai face diferenţieri în cadrul grupurilor şi nu vor mai apărea
rupturi şi segregări, iar parinţii îi vor accepta pe toţi colegii copilului lor.
BIBLIOGRAFIE:
1. Fluieraş, V., 2005, Teoria şi practica invăţării prin cooperare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj –
Napoca,
2. Ungureanu,D., Educaţia integrată şi şcoala incluzivă, Editura de Vest, Timişoara
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EDUCAŢIE INCLUZIVĂ CA DIMENSIUNE SOCIALĂ A ÎNVĂŢĂRII
Prof. Domşik Neluţa Daniela
Educ. Domil Alina Zoe Elena
Gradiniţa P.N. NR.2 BOCŞA
I. Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental - un învăţământ pentru toţi, împreună cu
toţi - care constituie un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi
bune practici de integrare/incluziune. Programele de stimulare timpurie a dezvoltării reprezintă o
etapă decisivă în realizarea obiectivelor educaţiei pentru toţi. Acestea au o influenţă determinantă
asupra formării inteligenţei, a personalităţii şi a comportamentelor sociale. În pedagogia
contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor şi mijloacelor optime de intervenţie
educativă încă de la vârstele mici asupra unei categorii cât mai largi de populaţie infantilă.
Integrarea/incluziunea poate fi susţinută de existenţa unui cadru legislativ flexibil şi realist,
de interesul şi disponibilitatea cadrelor didactice din şcoala de masă şi din şcoala specială, de
acceptul şi susţinerea părinţilor copiilor integraţi, de implicarea întregi societăţi civile, dar şi de
nivelul de relaţii ce se formează şi se dezvoltă la nivelul clasei integratoare. Educaţia incluzivă
urmăreşte o modalitate instituţionalizată de şcolarizare a copiilor cu dizabilităţi, dar şi a altor copii cu
cerinţe educative speciale în şcoli şi clase obişnuite.
Învăţământul integrat pentru copiii cu probleme are mai multe dimensiuni:
-dimensiunea legislativă şi administrativă, legată preponderent de politicile educaţionale;
constă în aceea că şcolarizarea acestor copii trebuie să fie o parte integrantă şi o responsabilitate a
sistemului naţional de învăţământ;
- dimensiunea pedagogică care evidenţiează necesitatea aproprierii condiţiilor de predare –
învăţare pentru copiii cu dizabilităţi de cele accesibile celorlalţi copii, din punct de vedere al locului
de şcolarizare şi al curriculumului;
-dimensiunea socială care reliefează importanţa relaţiilor, a interacţiunii sociale dintre copii,
are efecte pozitive pentru toţi copiii.
,,Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare,
având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine
participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi”.
(MEN&UNICEF 1999).
Educaţia incluzivă relevă o concepţie ecologică şi interactivă asupra problematicii
dificultăţilor de învăţare şi evidenţiează posibilitatea ca schimbările organizaţionale şi metodologice,
realizate în unităţile de învăţământ, ca reacţie la dificultăţile de învăţare ale unor copii, să conducă la
ameliorarea predării- învăţării pentru toţi copiii.
Pentru a avea cu adevărat o şcoală incluzivă care să funcţioneze, este necesară pregătirea
acesteia, sunt necesare condiţii materiale, care să permită un învăţământ cât mai diversificat şi
adaptat diferitelor cerinţe speciale: profesori intineranţi, mobilier, posibilităţi de modelare a
programului zilnic, tehnici, posibilităţi de modelare a programului zilnic, tehnici speciale de predare,
adaptare curriculară individualizată, etc.
Ţinând cont de introducerea şi aplicarea acestui concept de largă rezonanţă asupra modului în
care este organizată şi funcţionează şcoala, există mai multe dimensiuni şi provocări contemporane
cum ar fi:
- centrarea pe copil, pe unicitatea acestuia;
- o şcoală deschisă, prietenoasă;
- democraţie şi solidaritate umană – o şcoală echitabilă, mai naturală;
- răspunsul la situaţii educaţionale diverse;
- o şcoală flexibilă, care se adaptează, învaţă şi se schimbă.
II. Rolul formării în procesul de transformare a şcolilor în şcoli incluzive
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Educaţia incluzivă înseamnă a oferi sprijin educaţional pentru a răspunde nevoilor
fiecărui elev în parte. Incluziunea este strâns legată de recunoaşterea diversităţii, dar este mai
mult decât atât.
Cadrele didactice sunt de acord că elevii sunt diferiţi: învaţă diferit, se manifestă diferit,
au experienţe diferite, vin în şcoală cu un bagaj diferit de cunoştinţe şi deprinderi.
Caracteristicile individuale diferă şi şcoala ar trebui să ofere fiecărui copil şansa de a
participa la acţiunile comune pentru propria lor educaţie într-o şcoală pentru toţi, în care
contribuţia fiecăruia este apreciată şi necesară pentru ca fiecare elev să progreseze în
învăţare. Cadrele didactice acceptă faptul că educaţia incluzivă pune bazele unei societăţi
incluzive.Colectarea informaţiilor şi a datelor despre situaţia existentă în şcoală conduce la
realizarea analizei de nevoi de formare a cadrelor didactice din şcoală.
Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice ce doresc să îşi desfăşoare activitatea
într-un mediu incluziv este un proces complex şi presupune colectarea de informaţii şi date
pe trei paliere: la nivelul şcolii, la nivelul clasei şi la nivelul elevului.
Interpretarea informaţiilor şi datelor obţinute pe cele trei paliere , unde se realizează
analiza de nevoi, permite cunoaşterea detaliată a situaţiei existente în şcoală şi proiectarea unui
program de formare care să răspundă nevoilor de dezvoltare profesională ale cadrelor
didactice care doresc să construiască un mediu incluziv în şcoala lor.
III. Comunicarea în şcoala incluzivă
Comunicarea este, în general, procesul de trimitere şi recepţionare a unui mesaj prin
intermediul unui canal , implicând un emiţător şi un receptor. Comunicarea are două
componente: verbală şi non-verbală. În şcoala incluzivă, o atenţie deosebită trebuie acordată
componentei non-verbale atât în cazul copiilor care au altă limbă maternă decât cea în care
se realizează procesul de predare-învăţare cât şi în cazul copiilor cu anumite deficienţe. Ei,
ca de altfel orice persoană, au un repertoriu de gesturi, expresii faciale sau corporale pe care
le utilizează pentru a transmite anumite sentimente.
Cauzele pentru care elevii se implică mai puţin în comunicare în timpul procesului de
învăţare pot fi multiple, uneori subiective, nejustificate, dar alteori obiective. Simpla constatare a
acestui fapt nu rezolvă problema. Trebuie identificate cauzele şi găsite strategii comune ale
cadrelor didactice pentru a le elimina .
În general, comunicarea pedagogică poate fi ameliorată prin metode activ-participative
şi de învăţare prin cooperare, pe care cadrul didactic le aplică.
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PAŞI SPRE ŞCOALA VIITORULUI
Arnăut Adelina- Grădiniţa PN Nr. 5, Bocşa
Adesea, când explorăm universul fiinţei umane ne confruntăm cu o mare diversitate. Copiii
care ne trec pragul grupelor/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. Uneori suntem puşi însă în
dificultate de complexitatea problemelor. Ce este mai bine pentru copilul în cauză? Ce este bine
pentru ceilalţi copii din grupă? Avem disponibilitate şi resurse suficiente pentru a depăşi problemele
apărute? Ne vom opri aici asupra copiilor cu cerinţe educative speciale. Ei nu sunt speciali în sine.
Au nevoie doar de o abordare personalizată în ceea ce priveşte demersurile pe care le întreprindem
în educaţia lor. La un moment dat, orice copil se confruntă cu o situaţie specială care necesită o
intervenţie personalizată. Nu trebuie să trăim cu impresia că facem faţă acestor situaţii. Dacă ne
simţim în dificultate, putem cere informaţii sau sprijin de la alte instituţii abilitate.
Principiul fundamental al educaţiei incluzive - învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi constituie un deziderat, dar şi o realitate care câştigă adepţi şi se materializează în experienţe şi bune
practici de integrare/incluziune.
Integrarea/incluziunea pot fi susţinute de existenţa unui cadru legislativ flexibil şi realist, de
interesul şi disponibilitatea cadrelor didactice din şcoala de masă şi din şcoala specială, de acceptul
şi susţinerea părinţilor copiilor integraţi, de implicarea întregii societăţi civile, precum şi de nivelul
de relaţii care se formează şi se dezvoltă la nivelul clasei integratoare, bazat pe empatie, toleranţă şi
respect faţă de copilul cu cerinţe educative speciale.
Educaţia incluzivă are în vedere o modalitate instituţionalizată de şcolarizare a copiilor cu
dizabilităţi (ca şi a altor copii cu cerinţe educative speciale), în şcoli şi clase obişnuite sau în structuri
şcolare cât mai apropiate de cele obişnuite, dacă nu este posibil chiar în acestea. învăţământul
integrat pentru aceşti copii are mai multe dimensiuni:
- dimensiunea legislativă şi administrativă, legată preponderent de politicile educaţionaleşcolarizarea acestor copii trebuie să fie o parte integrantă şi o responsabilitate a sistemului naţional
de învăţământ;
- dimensiunea pedagogică, care relevă necesitatea apropierii condiţiilor de predare-învăţare
pentru copiii cu dizabilităţi de cele accesibile celorlalţi copii - din punct de vedere al locului de
şcolarizare (cât mai aproape şi cât mai mult timp în/de clasele obişnuite, dacă nu este posibilă
integrarea completă) şi al curriculum-ului; există o gamă variată de forme şi modalităţi de integrare a
învăţământului;
- dimensiunea socială, care accentuează importanţa relaţiilor, a interacţiunii sociale dintre copii
(în clasă şi din afara orelor de clasă) - cu efecte, de regulă, pozitive pentru toţi copiii.
Educaţia incluzivă semnifică extinderea scopului (şi a organizării) şcolii de masă - în bună
măsură transformarea acesteia - pentru a putea răspunde unei diversităţi mai mari de copii - în speţă
copiilor marginalizaţi, defavorizaţi şi/sau excluşi de la educaţie. „Educaţia incluzivă presupune un
proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor
existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a
tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi"
Înţelegerea şi adeziunea la educaţia/ şcoala incluzivă pun în evidenţă necesitatea dezvoltării
şcolii, pregătirea şi schimbarea de ansamblu a acesteia, pentru a primi şi satisface corespunzător
participarea copiilor cu dizabilităţi (ca şi a altor grupuri marginalizate) în medii şcolare obişnuite, ca
elemente componente ale diversităţii umane, cu diferenţele ei specifice.
Există mai multe dimensiuni şi provocări contemporane, legate de introducerea şi aplicarea
acestui concept de largă rezonanţă asupra modului în care este organizată şi funcţionează şcoala:
• centrarea pe copil, pe unicitatea acestuia;
• răspunsul la situaţii educaţionale diverse (o pedagogie respondentă, a valorizării diversităţii
umane);
• înţelegere şi acceptare a diferenţelor între copii;
• democraţie şi solidaritate umană - o şcoală echitabilă, mai naturală;
• o şcoală deschisă, prietenoasă;
• o şcoală flexibilă, care se adaptează, învaţă (ea însăşi) şi se schimbă.
Prin comparaţie, dacă educaţia integrată are în vedere mai ales obiective legate de
şcolarizarea „normalizată" a copiilor cu cerinţe educative speciale - deci accentul se pune pe copii şi
formele de suport pentru aceştia, incluziunea în educaţie are ca sens şi 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 reformarea şi dezvoltarea de ansamblu a
şcolii.
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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 predare – învăţare – evaluare la nivelul
fiecărui copil. În acelaşi timp, programele de sprijin şi remediere şcolară, utilizarea posibilităţilor
oferite de curriculum-ul la decizia şcolii şi implicarea părinţilor îndiverse activităţi extracurriculare
organizate la nivelul unităţii de învăţământ reprezintă tot atâţia paşi către succesul şcolar al fiecărui
copil.
Desigur, procesul de transformare a şcolii tradiţionale într-una incluzivă cere timp şi tehnici
noi de abordare din partea fiecărui profesor. Obiectivele educaţiei incluzive vizează combaterea
neparticipării şcolare, ca şi a abandonului şi eşecului şcolar, prin demersuri care depăşesc barierele
impuse de dificultăţile de ordin material, personal, familial sau social cu care se confruntă copiii. 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.
Principiul egalităţii de şanse reprezintă conceptul de bază al şcolii incluzive, prin aplicarea
căruia aceasta contribuie la anularea diferenţelor de valorizare bazate pe criterii subiective, de ordin
etnic sau social. Incluziunea la nivel şcolar se realizează prin respectarea şi valorizarea diferenţelor
socio-culturale existente în rândul elevilor şi prin promovarea bogăţiei şi a diversităţii experienţei
educative care rezultă din aceste diferenţe.
Şcoala incluzivă devine astfel o şcoală deschisă tuturor, o şcoală prietenoasă, flexibilă, o
şcoală care abordează procesul de predare – învăţare – evaluare într-un mod dinamic şi atractiv, o
şcoală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al
incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăţilor legate de apartenenţa la un anumit mediu
şi la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunităţi.
Şcoala incluzivă facilitează accesul tuturor la o educaţie de calitate prin:
• ameliorarea şi flexibilizarea curriculum-ului;
• utilizarea unor metodologii de predare – învăţare – evaluare centrate pe elev;
• implicarea comunităţii în viaţa şcolară;
• formarea cadrelor didactice din perspectiva valorilor educaţiei incluzive;
• oferirea de servicii educaţionale conform principiului ,,resursa urmează copilul”;
• programe de tip „A doua şansă“ dedicate persoanelor care au abandonat şcoala sau nu au frecventat
niciodată învăţământul obligatoriu;
• îmbunătăţirea atitudinilor adulţilor şi copiilor faţă de diversitatea culturală, umană şi etnică dintr-o
comunitate.
Închei prin a spune că grădiniţa noastră se află într- o zonă limitrofă a oraşului Bocşa,
populaţia predominantă este constituită din şomeri şi oameni fără locuri de muncă care călătoresc
prin toată Europa în ideea că vor găsi un loc de muncă.
Din punct de vedere etnic structura populaţiei are în componenţă rromi, rromi nedeclaraţi şi
români, preponderenţa aparţinând primelor două categorii.
Datorită solicitărilor crescute numeric de includere a copiilor în grădiniţă precum şi
particularităţile demografice şi sociale, aspiraţia cadrelor didactice a fost aceea de a transforma
grădiniţa într- una pentru toţi adică grădiniţă incluzivă.
Am încercat să fim deschişi, pozitivi şi fără prejudecăţi pentru a câştiga încrederea părinţilor,
deoarece aceştia sunt suspicioşi în privinţa bunului tratament şi nediscriminatoriu al copiilor lor.
Părintele rrom urmăreşte atent modul în care îi priveşti copilul, cântăreşte micile gesturi de
bunăvoinţă şi apropiere, de atingere şi tandreţe sondând permanent modul cum este tratat.
În cazul unor astfel de situaţii am încercat colaborarea permanentă cu un reprezentant al etniei.
Acesta a fost mediatorul şcolar care este un liant între cadrele didactice şi părinţii rromi, un veritabil
sprijin pentru copii rromi în acomodare.
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TRADIŢIILE ŞI OBICEIURILE POPULARE-MODALITATE DE EDUCAŢIE
INCLUZIVĂ
Mato- Chereji Lucia,Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 Reşiţa
In cadrul procesului complex şi îndelungat de formare a personalităţii copilului, cunoaşterea
obiceiurilor şi a tradiţiilor populare are o importanţă deosebită, datorită conţinutului de idei şi de
sentimente, a faptelor care oglindesc trecutul bogat şi plin de speranţe ale poporului nostru.
Sentimentul dragostei faţă de patrie ia naştere la copii în strânsă legătură cu reprezentările despre
patrie şi patriotism şi are un conţinut destul de bogat. El nu înseamnă numai dragostea faţă de casa
părintească, de trecutul nostru, de natura patriei, ci presupune şi limba ce o vorbim, folclorul nostru
atât de bogat. In acest sens consider că folosind numeroase tradiţii legate de localitatea natală şi de
împrejurimi, ni se oferă atât cadrul cât şi posibilitatea de educare şi de formare a personalităţii
copiilor în spiritual dragostei de neam.
Baladele, cântecele, doinele, poeziile, arta ceramică, sculptura în lemn şi piatră, ţesăturile populare
şi portul popular alcătuiesc un inestimabil patrimoniu spiritual care oglindeşte în modul cel mai
elocvent, forţa creatoare şi geniul poporului nostru.
Banatul, vatră istorică străveche, oferă un bogat material care contribuie la educarea copiilor datorită
multiplelor elemente inedite privind peisajul geografic, monumentele naturii, bogăţia elementelor de
tradiţie culturală şi realizări ale contemporaneităţii. Aceasta m-a determinat să cercetez, să aflu şi să
valorific, în procesul instructiv-educativ, respectând cadrul general fixat de curriculum, obiceiurile şi
tradiţiile locale pe baza unui plan de perspective care să le încadreze sistematic în cunoştinţele,
priceperile şi deprinderile copiilor, pregătindu-i pe aceştia să facă faţă curriculumului şcolar la limba
şi literatura română, unde se întâlnesc cu aspecte ale creaţiei artistice populare. Am constatat că
astfel se realizează o educaţie de calitate prin modelele de conduită civică, prin cunoaşterea valorilor
culturale moştenite de la strămoşii noştri, începând de la localitate până la nivel naţional.
Tradiţia şezătorii şi a horei a făcut să se păstreze genuri şi specii literare cu un pronunţat caracter
local, având doine, strigături, zicători, ghicitori, legende, snoave, care justifică viabilitatea unor
motive tradiţionale în arhitectură, în crestături în lemn, în ţesături, în cusături, în costumul popular, în
cântatul la fluier şi în dansuri populare.
Tradiţia şezătorii de tors ( claca) am făcut-o cunoscută copiilor prin participarea lor directa la
serbarea realizată ca o şezătoare, unde copiii au văzut frumoasele costume populare, furca şi fusul
împodobite cu sculpturi în lemn şi motive naţionale. Torsul lânei cu fusul a constituit un bun prilej
de a reaminti copiilor despre povestea “ Fata babei şi fata moşneagului”, în care era reliefată
hărnicia fetei de la ţară. Tot în cadrul acestor şezători copiii au luat contact nemijlocit cu o serie de
obiceiuri locale, mersul cu colinda, Irozii, sorcova, obiceiuri care se practică din cele mai vechi
timpuri.
Am organizat acţiuni cu teme din tradiţiile populare unde copiii au învăţat textul colindelor,
pluguşorului, arătându-le că noaptea de Crăciun şi Anul Nou, atât copiii cât şi oamenii mari, pleacă
cu colinda să vestească bucuria naşterii lui Isus, iar cu plugul tras de boi intră cu uratul în curţile
gospodarilor şi rostesc povestirea unei plugării de rodnicie fără seamă, urând în pocnituri de bici şi
sunet de clopoţei, urări de sănătate şi de bun venit.
Am explicat copiilor că tradiţia pluguşorului a apărut la romani din vremuri foarte îndepărtate, având
semnificaţia ocupaţiei tradiţionale a poporului nostru de harnici lucrători ai pământului şi de
crescători de vite, ocupaţie ce s-a transmis din generaţie în generaţie până în zilele noastre.
Sorcova arhicunoscută care se desfăşoară cu ceremonialul şi urarea tradiţională a fetiţelor şi a
băieţilor, purtând în mână un băţ împodobit cu flori din hârtie, ducându-se din casă în casă, urând ani
mulţi şi fericiţi gazdelor, atingându-le de câteva ori cu buchetul, a constituit una din cele mai plăcute
activităţi cu preşcolarii.
În cadrul discuţiilor purtate cu copiii asupra felului în care se explică apariţia obiceiurilor, am
subliniat faptul că, aceste dramatizări în versuri populare s-au născut ca mijloace de distracţie, în
vederea obţinerii unei bune dispoziţii în perioada sărbătorilor de iarnă, scop în care sunt folosite şi in
zilele noastre.
Multe serbări au în repertoriu aceste obiceiuri, fiecare copil interpretând un rol şi astfel făcându-i să
respecte şi să admire şi mai mult arta populară. Aceste obiceiuri au o importanţă educativă deosebită,
deoarece, prin ele copiii îşi îmbogăţesc vocabularul cu unele expresii populare, îi fac să pătrundă în
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tainele limbii materne şi în comorile înţelepciunii populare, dezvoltându-li-se totodată şi dragostea şi
mândria pentru locul natal.
Despre obiceiurile legate de evenimente importante din viaţa omului ( naşterea, nunta,
înmormântarea) am făcut cunoscută doar nunta. Am pornit de la observarea cu tema “Bradul” unde
am explicat copiilor legătura dintre om şi natură, subliniind că bradul este un arbore veşnic verde,
simbolizând veşnicia naturii şi a omului, înfrăţirea lor, bradul fiind simbolul pădurii în care omul şi-a
găsit adăpost şi pe seama căreia a trăit. Vorbind despre brad am familiarizat copiii şi cu unele
expresii: “Eşti înalt, mândru, drept ca bradul”, “Băiat ca bradul” ,”Stai brad”, iar în încheiere am
prezentat cântece şi strigături în care se vorbeşte despre brad, subliniind că el este foarte frecvent în
limbajul local.
În scopul formării la copii a dragostei faţă de portul popular am discutat că la nuntă oamenii merg
îmbrăcaţi în costume populare; tot aşa şi ei, copiii, trebuie să îşi îmbrace costumele lor când merg la
serbare. Frumuseţea portului popular am prezentat-o copiilor în observarea cu tema: ”Costumul
popular” aducând în faţa lor piesele costumului. Am trezit la copii dorinţa de a avea şi ei costume
populare, şi cu ajutorul părinţilor am reuşit să le achiziţionăm pentru grădiniţă, contribuind în acest
fel la menţinerea acestui obicei.
Tot o tradiţie este şi hora care se desfăşoară în zile de sărbătoare. Prin frumuseţea cântecului şi a
jocului, prin fermecătoarele costume populare, copiii au fost introduşi în activitatea “Drag mi-e jocul
românesc”. Făcând apel la reprezentările pe care le au de la participarea lor cu părinţii la hore, am
prezentat tablouri cu aspecte din horă, am comentat portul naţional al fetelor şi al băieţilor, voioşia
dansatorilor, trezind copiilor dorinţa de a învăţa şi ei jocurile populare locale, de a participa la
diferite serbări ale grădiniţei.
În cadrul opţionalului de dans popular, în executarea acestor jocuri ( dansuri) s-a folosit cântecul la
fluier, saxofon, acordeon, căutând prin aceasta să cultiv la copii dragostea şi interesul pentru aceste
instrumente populare.
O altă tradiţie este nedeea ( ruga). În timpul paradei portului popular ocazie cu care se traversează
strada principală şi se merge la scena de desfăşurare a programelor artistice, copiii sunt familiarizaţi
şi cu costumele din alte zone. Tot aici ei văd şi jocurile din alte zone observând asemănările şi
deosebirile. Copiii au fost îndrumaţi să observe târgul de oale, olăritul fiind o veche îndeletnicire a
poporului nostru, scoţând în evidenţă elementele decorative specifice fiecărei zone unde se lucrează
diferite obiecte ceramice. Am vizitat expoziţia de obiecte populare organizată la Casa de cultură,
aceasta constituind o activitate deosebită pentru copii. Cu prilejul vizitei, am dat posibilitatea
cultivării sentimentului de dragoste, de preţuire, de admiraţie pentru nenumăraţii creatori populari, de
mândrie că strămoşii lor se numără printre aceştia, că ţinutul lor natal poate oferi celor care îl
vizitează un exemplu grăitor al geniului creator al poporului nostru. Nedeea este un bun prilej de
întâlnire a prietenilor şi rudelor, de legare de noi prietenii, de coeziune socială, la acestea adăugânduse în timpul din urmă serbări folclorice cu participarea a numeroase formaţii artistice din judeţ.
Pentru a avea la îndemână material de referinţă la diferitele acţiuni sau activităţi cu preşcolarii, am
organizat în grădiniţă un colt de artizanat unde părinţii copiilor au adus diferite obiecte de arta
populară, la care s-au adăugat şi numeroase obiecte confecţionate împreună cu copiii.
Consider că este absolut necesar ca să fie cunoscute şi învăţate de către copii obiceiurile şi tradiţiile
populare locale, această cunoaştere venind în sprijinul îndrăgirii de către ei a localităţii natale, a
culturii populare, ei înşişi putând deveni purtătorii de mâine ai acestor obiceiuri şi tradiţii spre
generaţiile viitoare, dar mai întâi, activităţile menţionate şi altele de acest gen ajută la formarea unei
educaţii incluzive ce va duce implicit la o comunitate incluzivă.
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JOCUL - MODALITATE DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES ÎN
GRĂDINIŢĂ
EDUCATOARE GRUIA MAREA
GRĂDINIŢA PN NR. 10 REŞIŢA
Educaţia incluzivă este gândită exact pentru a răspunde la întrebarea „Ce este educaţia pentru
toţi?”, pentru a cuprinde pe toţi indivizii în învăţământul de masă, pentru a elimina sentimentul
discriminării. Practica şi experienţa au arătat că un copil cu CES crescut, educat şi integrat în
învăţământul de masă are personalitatea unui copil care a reuşit să înfrunte şi să rezolve probemele
create de nevoile sale speciale.
Educaţia incluzivă presupune cuprinderea în instituţiile de învăţământ de mase a tuturor
copiilor indiferent de sex, etnie, apartenenţă socială, religie, naţionalitate, rasă, limbă, integritate
fizică, capacităţi intelectuale , zestre genetică, situaţie socială.
Incluziunea recunoaşte şi acceptă diversitatea , care stă la baza democraţiei iar pentru reuşita
practică a acestui concept conştiinţa copiilor trebuie formată în aşa fel încât să înţeleagă că şi cei
„diferiţi” au dreptul să participe la acţiuni comune care duc la dezvoltarea lor interioară şi la
dezvoltarea comunităţii în care trăiesc însă , de asemenea, toată societatea trebuie să înţeleagă că o
persoană instruită are o şansă în plus pentru o viaţă mai bună şi când se va afla în situaţia de a lua
decizii proprii , acestea îl vor conduce pe un drum sănătos în viaţă.
Fiecare individ reprezintă un izvor de experienţe de învăţare atât pentru propria sa formare ,
cât şi pentru ceilalţi . Acest lucru evidenţiază ideea că învăţarea este un proces complex ce implică
interrelaţii şi experienţe comune ale educatului şi educatorului.
Un prim pas care trebuie făcut de educatoare pentru a-i determina pe copiii din grupă să
înţeleagă diferenţele dintre ei este combaterea prejudecăţilor aduse de copiii din mediul familial ,
prejudecăţi care duc la atitudini de discriminare faţă de cei „diferiţi”.
Rolul educatoarei este stimularea toleranţei copiilor şi acceptarea necondiţionată a
diversităţii într-un grup, cooperarea , lucrul în echipă .
Ea trebuie să pregătească grupa, să vorbească cu copiii despre ceea ce înseamnă un copil
„diferit” ,faţă de ei, într-o manieră corectă şi pozitivă, accesibilă. Se pot face diferite simulări cu
ei(limitarea vederii, a auzului, simularea unor dizabilităţi locomotorii) pentru a-i sensibiliza şi a-i
ajuta să înţeleagă mai bine situaţia celor care au unele dizabilităţi.
Se pot folosi texte literare, poveşti, se pot organiza vizite la persoane cu deficienţe.
Copiii cu CES trebuie încurajaţi şi stimulaţi, ajutaţi să se integreze în grup, iar, pentru că
educatoarea educă prin joc, acesta reprezintă modalitatea cea mai potrivită pentru integrare.
Ca activitate de bază în grădiniţă, jocul constituie pentru copiii cu cerinţe educative speciale forma
cea mai eficientă de socializare, recuperare şi cea mai bună modalitate de a apropia copiii cu CES de
ceilalţi copii din grupă. În cadrul jocurilor, barierele de orice natură dintre copii dispar, aici copilul
cu cerinţe educative speciale reuşind să-şi depăşească neputinţele şi frustrările. În timpul jocurilor şi
a alegerii centrelor de interes se naşte un mediu educaţional în care fiecare îl acceptă pe celălalt aşa
cum este şi aşa cum se poate exprima, creându-se un spaţiu de conveţuire caracterizat prin acceptare,
toleranţă şi diversitate.
Prin joc , copilul cu dizabilităţi poate să exploreze lumea înconjurătoare, poate să-şi lărgească
sfera de achiziţii , de abilităţi, de deprinderi, să-şi modeleze comportamentul. În timpul jocului,
diferenţele şi barierele între copii dispar , copiii cu CES pot obţine aici succese, mici, dar motivante,
ceea ce le satisface trebuinţa de a fi apreciaţi.
Educatoarea are posibilitatea , în timpul jocurilor şi a alegerii centrelor de interes de către
copii, de a trata individualizat copiii integraţi, de a lucra cu ei pentru recuperarea deprinderilor şi
capacităţilor nerealizate în activităţile frontale dar şi de a stimula o atitudine pozitivă faţăde sine, de a
încuraja increderea în forţele proprii.
Aşadar, jocul rămâne pentru copilul cu dizabilităţi forma permanentă de recuperare şi
socializare . Prin joc, copilul poate să facă ceea ce poate, ceea ce-i place, ajungând într-un final să
înveţe multe de la cei cu care se joacă. În momentul integrării copiilor cu cerinţe speciale în
grădiniţă este necesară întocmirea de către educatoare a calendarului activităţilor compensatorii care
trebuie să înlăture cauzele care au împiedicat dezvoltarea normală a acestora şi care au stânjenit o
mai rapidă integrare a copiilor în colectiv. Sărăcia reprezentărilor, lipsa contactului cu mediul
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înconjurător şi cunoaşterii directe unor obiecte, fenomene, lipsa de comunicare şi de recunoaştere a
simbolurilor verbale, lipsa de afecţiune a celor din jur faţă de ei reprezintă de obicei cauzele care
împiedică o dezvoltare normală.
În grădiniţă se desfăşoară multe tipuri de jocuri însă cele care îi ajută pe copiii cu CES sunt:
1)Jocurile manipulative care au o importanţă deosebită pentru stimularea senzorială a copiilor cu
CES , oferă, prin simplitatea lor, condiţii deosebite pentru dezvoltarea senzorială a acestora. Aceste
jocuri pot fi utilizate de asemenea pentru formarea unei imagini de sine pozitive, pentru stimularea
unor relaţii de prietenie cu colegii de grupă, contribuind asfel la socializarea şi integrarea copiilor cu
CES în colectivitate.
2)Jocul-învăţare explorator-manipulativ constituie de la formele incipiente ale jocului până la
formele avansate ale sale o importantă sursă de explorare a mediului şi de stimulare senzorială a
copilului. Organizarea stimulilor poate fi gândită să vină în sprijinul copilului, în funcţie de nevoile
acestuia în vederea îmbogăţirii experienţei senzoriale.
3) Exerciţiile senzoriale organizate în grădiniţă trebuie să aibă un carecter diferenţiat şi individual.
Fiecare copil trebuie să participe activ la desfăşurarea exerciţiilor respective. Reuşita unui exerciţiu
senzorial depinde de folosirea, prezentarea şi distribuirea materialului didactic. Jocurile senzoriale
fac multă plăcere tuturor copiilor. Această etapă de joc-învăţare, de tip explorare-manipulare,
constituie o etapă foarte importantă în evoluţia copilului cu dizabilităţi.
Jucându-se împreunã, copiii învatã sã trãiascã împreunã! ... Incluziunea fãrã resurse, fãrã
suport, fãrã implicare, fãrã restructurare, fãrã pregatire continuã nu va merge. In consecintã, accentul
si prioritatea care se pun tot mai clar în abordarea conceptualã si practicã a educatiei speciale - prin
paradigma grădiniţiei incluzive - evidentiazã cert cã aceasta trebuie sa fie tot mai mult si o
responsabilitate a grădiniţelor obisnuite, lucru realizabil atunci când structurile sistemului sunt
adecvate, când de la afirmatia „educaţie pentru toti” vom putea trece la practica „educaţie pentru
fiecare”. Sustin cu tãrie cã un copil cu CES se poate dezvolta mult mai bine într-o colectivitate de
copii normali deoarece în viatã va trebui sã trãiascã cu acestia si alãturi de acestia. Cum se va încadra
un astfel de copil într-o societate care nu-l va accepta, pentru cã a trãit izolat? Cum se va privi chiar
el, într-o societate pe care nu o cunoaste, între oameni pe care nu-i întelege ? As putea da nenumarate
exemple de copii cu CES, pe care îi cunosc si care au frecventat grădiniţa de masã si acum s-au
adaptat foarte bine în societate.
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OFERTA CURRICULARA PENTRU GRADINITA INCLUZIVA
Educ. Sfrejea Agaftea
Gradinita P.N.Racasdia,jud.Caras-Severin

MOTTO:,,Accepta-ma si iubeste-ma asa cum sunt!,,
ARGUMENT
Am gandit aceasta oferta pornind de la asigurarea unui climat primitor si deschis,incepand cu
organizarea mediului educational cat mai efricient si stimulator, pana
la proiectarea si derularea activitatii instructive-educative din gradinita.
Adaptarea curriculum-ului si propriul stil de predare la marea diversitate a grupei(ii pregateste pe toti
pentru viata si societate)determina a nu se pierde calitatile si competentele acelor indivizi de valoare
egala cu altii,care sunt amenintati cu excluderea,ca este dreptul fiecaruia de a participa la actiuni
comune pentru dezvoltarea comunitatii in care traieste iar scara valorica a conditiei umane este data
de participarea comunitatii la exercitarea practicilor educationale.
OBIECTIVE :
Promovarea diversitatii si egalitatea tuturor copiilor la educatie ;
Formarea competentelor de comunicare,negociere si cooperare necesare in contextul unui
invatamant divers ;
Acceptarea si fundamentarea ideii ca orice copil poate invata ;
Dezvoltarea relatiilor cu comunitatea locala pentru implicarea in activitati de educatie a
parintilor;
Dezvoltarea abilitatilor necesare pentru a face fata integrariui cu sanse egale in sistemul
scolar.
OFERTA CURRICULARA
Proiecte tematice pentru cele sase teme curriculare:
1.CINE SUNT/SUNTEM?
Proiect tematic:,,Acestia suntem noi!,,
Subtemele proiectului: -Eu si familia mea( membrii,activitati, locuinta,norme de comportare,drepturi
in familie);
-Casa prieteniei este gradinita !(gradinita,activitati,rechizite,reguli de
comportare,drepturile copilului in gradinita) ;
-Eu sunt unic(infatisare,rase umane,organe interne si externe,norme
sanitare) ;
-Micul cetatean(caracteristicile comunitatii din care face parte,cultura
locala,institutii culturale,drepturi si obligatii in societate).
2.CAND,CUM SI DE CE SE INTAMPLA ?
Proiect tematic :,,Fereastra spre lume,,
Subtemele proiectului:,,-Ce ne povesteste vantul!,,(fenomenele naturii,schimbari climatice,influienta
asupra activitatii omului) ;
-,,Ne pregatim de oaspeti !,,(anul si fiicele lui,culorile anotimpurilor,darurile
naturii,activitatile omului) ;
-,,Terra-planeta vie !,,(ziua si noaptea,formarea anotimpurilor,planete si
sateliti,explorarea cosmosului-mijloace si echipamente) ;
-,,Mananc sanatos,cresc mare si frumos !,,(legumefructe,caracteristici,intrebuintare,importanta).
3.CUM ESTE /A FOST SI VA FI AICI PE PAMANT ?
Proiect tematic :,, Tinerete fara batranete !,,
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Subtemele proiectului:-,,De la lume adunate,inapoi la lume date!,,(evenimente istorice,povestiri
istorice,strabunii nostri,categorii sociale).
,,Inventatorii,,(roata,bicicleta,automobilul,electricitatea,radioul,televizorul,telefonul, computerulprogresul tehnic).
-,,Unde-s multi , puterea creste!,,(evenimente in evolutia omului,stadiile
dezvoltarii,trecerea ireversibila a timpului-masurare);
-,,Casa de moda,, (lada de zestre a bunicii,obiecte de arta populara,costum
national).
4.CU CE SI CUM EXPRIMAM CEEA CE SIMTIM ?
Proiect tematic :,,Ce simt creez si ma exprim !,,
Subtemele proiectului :-,,Inima mamei !,,(semnificatie 1 martie,martisor,*
Martie,martisoare,felicitari,cantece pentru mama) ;
-,,Lumina si culoare,,(lumea florilor,caracteristici,conditii de viata,rolimportanta,parti componente,atitudine) ;
-,,Sunt harnic,cinstit si bun !,,(fapte bune,fapte rele,banii si influienta
lor,reguli scrise si nescrise) ;
-,,Sarbatorile pascale,,(obiceiuri de Paste,semnificatie,casa lui Dumnezeubiserica) ;
-,,In lumea artelor,,(cele 7 arte,culori,sentimente,exprimare).
5.CINE SI CUM PLANIFICA/ORGANIZEAZA O ACTIVITATE
Proiect tematic :,,Multe am de invatat !,,
Subtemele proiectului :-,,Micii mesteri mari !,,(profesii si meserii,unelte si materiale,importanta
muncii,securitatea muncii) ;
-,,Calatorie in timp,,(mijloace de
transport,clasificare,caracteristici,combustibil,importanta,evolutie,reguli de comportare in mijloacele
de transport) ;
-,,Rasplata muncii,,(produse ale muncii,unelte si materiale,procese
tehnologice,unitati de masura,banii,banca,rolul banilor,altfel de recompense) ;
-,,Excursionistii,,(vacanta,harti turistice,prin tara –la munte si la mare,reguli
de comportare,bagaje).
6.CE SI CUM VREAU SA FIU ?
Proiect tematic :,,Om si omenie..
Subtemele proiectului :-,,Ce sa fiu ?,,(meserii,indragite de cxopii) ;
,, -Appel de urgenta :112,,(ordine,securitate,pe strada, reguli de
circulatie,semnede circulatie,112-appel de urgenta,salvamar,salvamont,armata,pompierii,politia) ;
-,,Intalnirea cu scoala,,(scoala,doamna
invatatoare,rechizite,asteptari/temeri).
Bibliografie : -Raport cu privire la situatia educatiei incluzive in Romania-lucrare elaborata in cadrul
Proiectului ,,Parteneriat pentru educatia incluziva(2007-2009).
Coordonatoriproiect :Nicoleta Voicu,CEDU-2000,Letitia baba,Fundatia de Abilitare ,,Speranta,,.
-Georgeta,Toma-Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru invatamantul
prescolar,editura Delta Cart Educational,Pitesti,2008.
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PROVOCĂRI ÎN EDUCAŢIA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE
SPECIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ
Cristea Doina Elena -Gradinita PP 4 Resita
Corda Elena
-Gradinita PN4 Resita
Deja au trecut peste 10 ani de când în mod explicit sistemul de educaţie
românesc a promovat primele măsuri de integrare a copiilor cu cerinţe educationale speciale(CES) în
învatământul de masa.
Astăzi copiii cu CES se afla în centrul preocupărilor noastre,ale acadrelor
didactice.Trebuie să admitem cu toţii diversitatea dintr-o clasă şi mai ales ideea că fiecare are
propriile sale capacităţi intelectuale ,nevoile sale in privinţa asimilarii de informaţii. Astfel,este de
datoria noastră să încercăm să gasim soluţii pentru a sprijini aceşti copii cu probleme speciale in
educaţie.
Orice susţinător al ideii integrării copiilor cu CES in invaţămantul de masă-teoretician sau
practicant in domeniul educaţiei-atrage atenţia asupra nevoii dezvoltării unei culturi incluzive la
nivelul scolii si al clasei.Din păcate,multe din practicile observate în cadrul studiilor,demonstrează
faptul că există situaţii în care putem vorbi despre o contra-cultura incluzivă.Astfel,doar o parte
dintre scoli sunt in prezent deschise în a scolariza copiii cu CES,principalele motive invocate fiind
lipsa personalului calificat in comparaţie cu unitatile scolare speciale,lipsa de sprijin din parte
parinţilor/copiilor pentru acceptarea acestor copii cât şi complexitatea /gravitatea cazului.
În practica scolară se regăseşte o componentă esenţiala a personalizării învatării ,ce
presupune utilizarea de strategii variate de predare si învatare,care valorizează la maxim potenţialul
fiecarui copil.De asemenea ,strategiile cadrelor didactice care lucrează cu copii cu CES sunt
insuficient adaptate diferitelor situaţii de invaţare,stilurile didactice observate avantajând de multe ori
grupurile elevilor “buni”.Orientaţi exclusiv de imperativul”avem o pragramă de predat”,o parte din
cadrele didactice nu ajung să analizeze în ce măsura obiectivele de învăţare pot fi atinse de toţi elevii
clasei la care predau.
Din propria experienţă didactică ,pot spune că pentru a spori şansa de reusită a copiilor cu
CES,o primă soluţie o constituie diferenţierea sau individualizarea curriculară la clasă.
In funcţie de dificultăţile pe care aceştia le au si de nivelul cunoştintelor şcolare vor fi
adaptate:conţinuturile, procesele didactice,mediul de invăţare şi procesul de evaluare.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,al copiilor fără probleme care treptat au învăţat să accepte şi
să-i ajute în procesul de învăţare fără a-i ridiculariza.
Aşadar pronind 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.
Cadrele didactice se confruntă cu situaţii de copii cu probleme personale,existenţiale sau
educaţionale.
Prin natura profesiei,cadrul didactic trebuie să fie şi un atent consilier care se adresează
acestor persoane pentru a le face să înţeleagă şi să-şi clarifice acele confuzii sau percepţii eronate
asupra vieţii, să-i faca să-şi atinga propriile scopuri,să găsească soluţii la probleme şi să ia singuri
decizii.
Cadrul didactic interacţionează şi cu elevii cu cerinţe speciale cărora le oferă ajutor si suport
fară a lua decizii în locul lor.
În relaţia cu copiii cu cerinţe speciale,cadrul didactic trebuie să ofere:
-un proces didactic flexibil ,astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său
şi să fie tratat în funcţie de capacitaţile sale de învaţare.
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-adaptarea şi integrarea copilului cu cerinţe speciale în experienţele de învăţare alături de
copiii normali.
-dezvoltarea capacitaţilor necesare pentru rezolvarea independentă în” limitele permise de
gradul deficienţei”a problemelor de viaţă.
-accesibilizarea conţinutului învatării la nivelul de întelegere a fiecărui elev,având
disponibilitatea pentru desfăşurarea unor activităţi diferenţiate şi individualizate
-copiii cu CES au nevoie în anumite momente de un sprijin activ în învaţare,atât în timpul
invaţării la clasă cât şi la cele din afara clasei,prin dezvoltarea unui parteneriat educaţional cu
anumite categorii de specialişti cu famiile copiilor sau cu anumite instituţii din comunitate.
În relaţia pe care o are cu copiii dificili,cadrele didactice abordează strategii menite să
rezolve problemele existente parcurgând anumite etape;identificarea copiilor ce întâmpină greutaţi,
depistarea cauzelor acestora,proiectarea unui curriculum diferenţiat şi personalizat,a unui proces
didactic activ,formativ cu accent pe situaţiile motivaţionale şi pe evaluarea formativă,colaborarea cu
specialişti din cadrul serviiciilor de sprijin şi antrenarea familiei.
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.
Revista “Didactica “ -2009 , 2010- Irina Horga si Ciprian Fartusnic

,,Educaţia incluzivă - o şansă pentru toţi copiii”
Inst. Lungu Daniela
Inst.Bejenariu Anca
Grădiniţa PP. Nr.4, Reşiţa
“Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare ,
având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine
participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei
comunităţi”.(MEN&UNICEF1999).
Dezvoltarea copilului în perioada preşcolară constituie o preocupare nu numai a familiei, ci şi
a sistemului general de învăţământ, prin programele elaborate şi derulate de grădiniţe. Ele au o
influenţă determinantă asupra formării inteligenţei, personalităţii şi a comportamentelor sociale. Am
asigurat accesul la educaţie şi instruire al garantării unor drepturi şi şanse egale pentru toţi copiii,
indiferent de gradul şi tipul de dizabilitate.
Investigând universul fiinţei umane cadrele didactice se confruntă cu o mare diversitate, care
constă în aceea că, sunt puse în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele ridicate de copiii
care trec pragul grupelor din instituţiile de învăţământ.În acest caz ne vom referi în mod deosebit la
copiii cu cerinţe educative speciale, la faptul că noi, cadrele didactice, încercăm de cele mai multe ori
să găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Aceştia au nevoie de o abordare personalizată
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referitoare la încercările pe care le iniţiem în educaţia lor. Orice copil se confruntă în anumite cazuri,
cu o situaţie specială care necesită din partea adultului o intervenţie specializată.
Principiul fundamental al educaţiei incluzive constă într-un învăţământ pentru toţi, împreună
cu toţi şi constituie un deziderat şi o realitate care are din ce în ce mai mulţi adepţi şi se concretizează
în experienţeşi bune practici de integrare- incluziune.
Învăţământul integrat pentru copiii cu probleme are mai multe dimensiuni:
- dimensiunea legislativă şi administrativă, legată preponderent de politicile educaţionale; constă în
aceea că şcolarizarea acestor copii trebuie să fie o parte integrantă şi o responsabilitate a sistemului
naţional de învăţământ;
- dimensiunea pedagogică care evidenţiează necesitatea aproprierii condiţiilor de predare –
învăţare pentru copiii cu dizabilităţi de cele accesibile celorlalţi copii, din punct de vedere al locului
de şcolarizare şi al curricumului;
- dimensiunea socială care reliefează importanţa relaţiilor, a interacţiunii sociale dintre copii,
are efecte pozitive pentru toţi copiii;
Pentru a avea cu adevărat o şcoală incluzivă care să funcţioneze, este necesară pregătirea acesteia,
sunt necesare condiţii materiale, care să permită un învăţământ cât mai diversificat şi adaptat
diferitelor cerinţe speciale: profesori intineranţi, mobilier, posibilităţi de modelare a programului
zilnic, tehnici, posibilităţi de modelare a programului zilnic, tehnici speciale de predare, adaptare
curriculară individualizată, etc.
Ţinând cont de introducerea şi aplicarea acestui concept de largă rezonanţă asupra modului în
care este organizată şi funcţionează şcoala, există mai multe dimensiuni şi provocări contemporane
cum ar fi:
- centrarea pe copil, pe unicitatea acestuia;
- o şcoală deschisă, prietenoasă;
- democraţie şi solidaritate umană – o şcoală echitabilă, mai naturală;
- răspunsul la situaţii educaţionale diverse;
- o şcoală flexibilă, care se adaptează, învaţă şi se schimbă.
În acest sens toţi părinţii, care au solicitat inscrierea copilului lor la grădiniţa sunt primiţi cu multă
căldură şi se bucură de multă atenţie din partea cadrelor didactice.
Un alt element important a fost participarea tuturor copiilor la programul educativ.
Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă, fiecare poate avea un
loc, un rol şi o valoare.
Personalitatea educatoarei depinde în mod semnificativ de reuşita programului de incluziune, de la
sine-înţeles fiind faptul că familiile participante au o sensibilitate crescută, manifestă neîncredere în
egalitatea de şanse, vin cu zestre cultural – intelectuală mai redusă, au potenţial financiar extrem de
scăzut, ceea ce face colaborarea şi parteneriatul cu grădiniţa să ajungă de multe ori în impas.
Influenţa familiei în formarea şi dezvoltarea personalităţii umane nu reprezintă o noutate, dar
se constată că această influenţă este mai mare decât ne-am imaginat. Nimic nu este mai important
decât copilul!. Ceea ce cred părinţii despre viaţa şi implinirea ei va determina felul în care îşi vor
creşte copiii.
Incluziunea este o politică de educaţie, dar, în acelaşi timp, o provocare necesară într-un grup
de preşcolari, pentru formarea lor ca „adevăraţi cetăţeni” într-o şcoală a democraţiei aflată la început
de drum. Diversitatea din interiorul grupului poate cauza probleme care prezintă riscul de a conduce
la neglijare sau la segregare.
Provocările pentru grup şi pentru cei responsabili de grup sunt de a menţine grupul unit şi de a
lupta împotriva nevoii de excludere sau segregare care ar putea să apară.
Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizaţie
atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unor noi formule de solidaritate umană, fapt
ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră.
"... 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 obinecuvântare pentru lume".
(Din Child's Appeal, Mamie Gene Cole)
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ROLUL FACTORILOR EDUCATIVI ÎN REALIZAREA
EDUCAŢIEI INCLUZIVE
Prof.Cocora Marinela
Grădiniţa P. P. Bocşa
Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de
civilizaţie atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unor noi formule de solidaritate
umană, fapt ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră.
În concordanţă cu Convenţia pentru Drepturile Copilului şi recurgând la principiul
nondiscriminării, drepturile copiilor trebuie respectate indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie,
indiferent de originea lor naţională, etnică sau socială, de situaţia lor materială, de incapacitatea lor,
sau de altă situaţie.
Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental –un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi –
care constituie un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune
practici de integrare / incluziune.Programele de stimulare timpurie a dezvoltării reprezintă o etapă
decisivă în realizarea obiectivelor educaţiei pentru toţi.Acestea au o influenţă determinantă asupra
formării inteligenţei, a personalităţii şi a comportamentelor sociale.În pedagogia contemporană există
o preocupare intensă pentru găsirea căilor şi mijloacelor optime de intervenţie educativă încă de la
vârstele mici asupra unei categorii cât mai largi de populaţie infantilă.
Educatoarea trebuie să cunoască deficienţele copiilor pe care îi va primi în grupă în scopul
înţelegerii acestora şi pentru a-şi putea modela activităţile , în funcţie de necesităţile copiilor.
Grupa în care va fi integrat copilul cu cerinţe speciale va trebui să primească informaţii intr-o
manieră corectă şi pozitivă despre acesta.Este foarte importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea
lor pentru a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilităţi.
Educatoarea trebuie să evite compătimirea , mila sau alte conduite inadecvate care pot
semnifica de fapt devalorizarea copilului cu dizabilităţi.De aceea, trebuie să exprime aceleaşi
aşteptări şi să stabilească limite similare în învăţare, ca şi pentru ceilalţi copii din grupă.Ea trebuie
să-şi asume rolul de modelator şi să promoveze contactul direct între copiii din grupă şi să
direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe educative speciale.De
asemenea , trebuie să încurajeze şi să stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia , sădindu-le
încrederea în forţele lor proprii, în propria reuşită, în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele abilităţi
sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor.
Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei dispun de o bună
colaborare între educatoare, părinţi, psihologi (psihopedagogi) şi profesorul logoped.
Angajarea şi responsabilitatea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita
participării în grădiniţă.La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi
de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este cel mai adesea direct proporţional cu rezultatele obţinute
de copii.De aceea, putem afirma că familia este primul educator şi are cel mai mare potenţial de
modelare.
Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile , să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă
greutăţilor cu care ele se confruntă.
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Educaţia părinţilor şi consilierea au un rol important în integrarea copiilor cu afecţiuni de
natură psihică, emoţională, ori de altă natură în grădiniţă.
Comunicarea părinte-educatoare, sau chiar comunicarea părinte-copil, în contextul integrării
copilului în instituţia grădiniţei asigură un anumit echilibru.
Familiile dezorganizate au un mod caracteristic afectat de tiparul de comunicare, echilibrul
familiei fiind sever tulburat de permanenta existenţă a conflictelor.
De-a lungul anilor am lucrat cu preşcolari ce proveneau din diferite medii sociale : copii ce se
bucurau de toate condiţiile unei vieţi lipsite de griji, dar şi cu copiii de familii monoparentale,
dezorganizate, familii numeroase cu copii mulţi care nu-şi puteau asigura de cele mai multe ori traiul
zilnic.Metoda principală de lucru cu preşcolarii a fost exerciţiul-joc de prevenire şi corectare a
tulburărilor de vorbire la preşcolari.Exemplific prin câteva exerciţii-joc : Telefonul: Ţrrr …………
sau ţârrr ……….. ; Greierele : cri …….. cri ……… cri ………….. ; Cocoşul : cucurigu ; etc.
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Revista ”Învăţământul preşcolar în mileniul III” – 2005, Craiova, Editura Reprograph
Vrăşmaş Traian – 2001, ”Învăţământul integrat şi/ sau incluziv”, Bucureşti, Editura Aramis
Vrăşmaş Traian – 2004, ”Şcoala şi educaţia pentru toţi” , Bucureşti, Editura Miniped

GRĂDINIŢA INCLUZIVĂ ŞI STRATEGIILE
FOLOSITE PENTRU REALIZAREA EI
BERZESCU CLAUDIA :GRĂDINIŢA P.N.TEREGOVA JUD.CARAŞ-SEVERIN
ROŞEŢI ELENA :GRĂDINIŢA P.N. TEREGOVA JUD.CARAŞ-SEVERIN
Dezvoltarea copilului în perioada preşcolară,constituie o preocupare pentru fiecare familie
dar şi pentru sistemul general de învăţământ prin programele elaborate şi derulate de grădiniţe.
Şi la Grădiniţa cu Program Normal Teregova,judeţul Caraş-Severin,în cadrul Programului
European PHARE 2005,,Accesul la educaţie pentru grupurile dezavantajate” s-a desfăşurat
,,Grădiniţa estivală”,în perioada 31.08.2009-11.09.2009.
Grupul ţintă –au fost copiii de5-7 ani care nu au frecventat grădiniţa sau şcoala ori care au
abandonat şcoala după o scurtă perioadă de timp.
Primul argument în realizarea unei grădiniţe incluzive este faptul că ea este terenul unei
învăţări timpurii a regulilor sociale şi punctul de plecare pentru integrarea educaţională şi socială a
tuturor copiilor.Educaţia presupune acţiunea şi decizia comună a grădiniţei,familiei şi
comunităţii(prin politici coerente) în favoarea fiecărui copil.
Alt argument se referă la faptul că programul educativ al grădiniţei trebuie să fie deschis şi
flexibil către răspunsuri individualizate şi personalizate.De obicei participarea copiilor rromi la
grădiniţă este scăzută şi nu există preocupări ale familiei pentru pregătirea lor pentru
şcoală.Adaptarea copiilor rromi în clasa I este foarte dificilă.O cauză importantă a participării reduse
a copiilor rromi la procesul educativ o reprezintă absenţa motivaţiei pentru învăţare,datorită lipsei
unei tradiţii în educaţie.
Nefrecventarea grădiniţei determină inegalităţi între copii în vederea pregătirii pentru
şcoală.Mulţi copii,învăţând la început limba rromani,înţeleg şi se exprimă mai greu în limba
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română.În programul de pregătire pentru şcoală am pus accentul îndeosebi pe domeniul ,,Limbă şi
comunicare”,dar nu au fost neglijate nici celelalte domenii. Copiii trebuie încurajaţi să se exprime,să
comunice atât între ei cât şi cu cadrele didactice şi ceilalţi oameni.
Scopul programului ,,Grădiniţa estivală”l-a constituit pregătirea copiilor în vederea adaptării
optime la activităţile şcolare din clasa I.
Obiectivele generale se referă la:
Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi a capacităţii de exprimare orală
Dezvoltarea atitudinilor pentru iniţierea şi păstrarea unor relaţii de colaborare în grupuri
mixte(vârsta,gen,etnie,statut social) şi a motivaţiei pentru activităţile şcolare.
Formarea unor capacităţi şi deprinderi absolut necesare desfăşurării activităţilor de tip şcolar .
Conţinuturile învăţării pentru această perioadă de pregătire au integrat noţiuni accesibile copiilor:
Jocuri de rol,cu crearea de situaţii de învăţare specifice şcolii
Activităţi de educare a limbajului
Activităţi matematice
Activităţi sportive(competiţie şi cooperare),jocuri de mişcare etc.
Activităţi artistice(cântece,dansuri-la care au participat şi părinţii)
Drumeţii şi vizite în comunitate
Desene,colaje,picturi
Situaţii de asumare de răspundere.
Materiale,mijloace didactice folosite în cadrul acestor activităţi sunt:
Cărţi cu poveşti,poezii
Casete cu cântece pentru copii
Casete cu poveşti(audio şi video)
Jocuri (de comunicare,de pronunţie,de atenţie şi de orientare spaţială,de dezvoltare a
autocontrolului,de mişcare etc.)
Evaluarea copiilor s-a realizat prin observarea comportamentelor copiilor şi prin analiza
şi aprecierea produselor activităţii lor.De exemplu,pentru a reţine mai uşor numele
colegilor s-a utilizat jocul cu mingea(Copiii sunt aşezaţi în cerc.Un copil este aşezat în
mijlocul cercului şi pasează mingea altui copil.,,Cine a primit mingea?”,,,...........a primit
mingea.”Alte jocuri atilizate au fost:,,Ce a uitat piticul să spună?”,,,De-a magazinul”,,,La
şcoală”,jocuri de pronunţie,jocuri didactice cu subiecte din poveşti,jocuri de mişcare şi
jocuri pentru dezvoltarea atenţiei şi a capacităţii de autocontrol.
Evaluarea pe care o face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile
educaţionale ale fiecărui copil.Aceasta trebuie să identifice:
Cum este fiecare;
Ce ştie fiecare;
Ce face fiecare;
Cum cooperează cu ceilalţi(J.Delors).
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.Depinde de fiecare educatoare în parte,de
responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se
dezvolte.
BIBLIOGRAFIE
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GRADINITA, MEDIU INCLUZIV
Educatoare,
Izvernariu Adriana
Gradinita P.N. nr.1 Anina
MOTTO:
,,Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi"
(John Dewey)’’
Oamenii au nume: Ion, Maria, etc. Cu toate acestea, mulţi dintre noi găsim mai la îndemână
să folosim etichete pentru a caracteriza persoanele, pentru a le descrie sau chiar pentru a ne adresa
lor. E mai uşor să spunem despre cineva: „E ţigan, handicapat, ţăran, prost, idiot, pocăit, etc…" şi
gata! Le-am pus o etichetă, i-am aşezat într-o cutie, ştim totul despre ei! Într-adevăr, avem nevoie
doar de o scurtă privire pentru a observa caracteristicile exterioare, evidente ale unei persoane. Dar
cât ne spun aceste caracteristici despre acea persoană? Probabil că nu v-aţi gândit niciodată ce
reprezintă aceste etichete, fiecare în parte.
Adesea, când explorăm universul fiinţei umane, ne confruntăm cu o mare diversitate. Copiii
care ne trec pragul grupelor 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. O caracteristica speciala a acestor copii
"în pericol de excludere" o constituie faptul că ei nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al
aşteptărilor faţă de copii, ei nu se adaptează cu uşurinţă.
În spatele acestor probleme, stă desigur şi faptul că nici în cadrul familiei şi nici în societate,
ei nu beneficiază de o stimulare corespunzătoare. Deficitul 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.
Incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de învăţămầnt a tuturor
copiilor, indiferent de apartenenţa etnică sau socială, religie, naţionalitate sau infirmitate şi este
strâns legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii – condiţie normală a convieţuirii umane.
Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi fără probleme să
înveţe împreună în instituţiile de învăţământ având sprijinul corespunzător. Un început timpuriu în
grupuri de joacă sau grădiniţe obişnuite este cea mai buă pregătire pentru o viaţă integrată.
Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu
disabilităţi. Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor.
Şi copiii diferiţi au drepturi egale cu ceilalţi, iar o educaţie separată ar duce la marginalizare
şi discriminare, împiedicând formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii. Beneficiile
incluziunii sunt reciproce, dar majoritatea dintre noi n-am simţit încă acest lucru. Separarea ne
limitează înţelegerea reciprocă. Familiaritatea şi toleranţa reduc frica şi respingerea favorizầnd relaţii
de comunicare şi colaborare în beneficiul tuturor.
Câţi suntem pregătiţi (părinţi, cadrele didactice, copii) pentru diversitatea existentă în
fiecare grupă şi cầt de bine sunem pregătiţi să o acceptăm ?
Educaţia incluzivă vine să sprijine acest aspect deoarece ea se centrează mai ales pe învăţarea
strategiilor necesare rezolvării problemelor din viaţa cotidiană, într-o manieră cooperantă şi solidară,
unde procesul de învăţare este realizat în spiritul respectului şi acceptării celor din jur. Prin strategii
didactice bazate pe cooperare, educatoarea poate favoriza unele procese de interacţiune socială,
diferenţele dintre copii fiind percepute ca modalităţi de îmbogăţire a practicii pedagogice iar
strategiile învăţării ca modalităţi de abordare a diversităţii.
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.
În sprijinul educaţiei incluzive există o serie de priorităţi, reglementate prin legi naţionale şi
internaţionale, priorităţi exprimate în termeni de strategii şi practică – Convenţia O.N.U. cu privire la
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Drepturile Copilului, Declaraţia UNESCO de la Salamanca – 1994, Regulile standard ale O.N.U.
privind egalitatea de şanse a persoanelor cu dizabilităţi – 1993, Legea 272 / 2004 privind drepturile şi
protecţia copilului. Proiectul în exerciţiu PHARE «Acces la educaţiei pentru grupuri
dezavantajate » iniţiat în 2001 în ţara noastră.
Incluziunea ar trebui reglementată prin lege şi să se bucure de practici active şi eficiente. Se
întâmplă abuzuri şi discriminări foarte des: o persoană nu este angajată pentru un handicap fizic ; un
copil cu CES este marginalizat de restul copiilor şi părinţii acestora, chiar exclus prin acţiuni de
stradă, aşezat singur sau în ultima bancă etc şi exemplele pot continua. Concluzia ce se desprinde
este că legea poate reglementa într-o anumită măsură problema incluziunii într-o societate, dar nu
suficient.
Cel mai important rol în acest caz este al educaţiei care dezvoltă conştiinţa individului
pentru ca de mic să fie pregătit să accepte drepturile şi valoarea individului cu diferite nevoi,
indiferent de ce natură sunt acestea.
De ce să fim incluzivi şi să realizăm educaţie incluzivă? O simplă analiză SWOT
răspunde la întrebare şi ne determină să abordăm integrarea copiilor cu nevoi speciale în oricare din
unităţile preşcolare.
Puncte tari
- se oferă sprijin educaţional după nevoile
copiilor, aceştia nu sunt excluşi
-se asigură dezvoltarea personală a fiecăruia
- se lucrează în echipă: educatoare, părinte,
psiholog sau consilier şcolar
-stabilirea planului de intervenţie personalizat
pentru fiecare dintre copiii beneficiari;
- monitorizarea progreselor intervenţiei;
- eliminarea prejudecăţilor legate de apartenenţa
la un anumit mediu şi la spargerea barierelor
existente între diferitele grupuri din interiorul
unei comunităţi
-reliefează importanţa relaţiilor, a interacţiunii
sociale dintre copii, având efecte pozitive
pentru toţi copiii.
Oportunităţi
- îi învăţăm pe copii că noi suntem diferiţi deşi
avem multe în comun, că trebuie să trăim
împreună în armonie...unitate în diversitate!
-îmbunătăţirea atitudinilor adulţilor şi copiilor
faţă de diversitatea culturală, umană şi etnică
dintr-o comunitate.
- copiii cu CES, ca viitori adulţi, pot fi integraţi
în societate valorificând aptitudinile pe care le
au.

Puncte slabe
- condiţiile materiale insuficiente
- din păcate mai există grădiniţe şi şcoli în
care copiii cu deficienţe sunt excluşi într-un
fel sau altul
- continuitatea programelor de integrare şi
după grădiniţă
- implicare insuficientă a comunitaţii locale
în problematica integrării
- elaborarea unui Plan de intervenţie necesită
timp şi pregătire temeinică
- pregătirea insuficientă a cadrelor didactice în
a lucra cu elevi cu CES (se realizează un fel
de „pregătire din mers”)
Ameninţări
- problematica integrării este greşit înţeleasă
de unii părinţi (şi nu numai)
- condiţii sociale precare într-un număr, din
ce în ce mai mare, de familii ale elevilor
-sistem de salarizare care nu atrage personalul
calificat din domeniu
- rigiditatea celor implicaţi într-un program de
intervenţie, incapacitatea de a lucra în echipă

În acest sens, conştiinţa copiilor, de la cea mai fragedă vârstă trebuie formată şi dezvoltată
învăţându-i pe copii că primirea copiilor “diferiţi”alături de toţi ceilalţi trebuie făcută nu de dragul
lor în primul rând şi nu din milă pentru ei, ci pentru dreptul fiecărui individ de-a participa la acţiuni
comune pentru dezvoltarea lui ulterioară, pentru a contribui şi el la dezvoltarea comunităţii în care
trăieşte.
Argumentul acestui referat este tocmai ideea că incluziunea poate şi este mai mult decât un
discurs demagogic, declarativ, ea poate fi pusă în practică prin tehnici concrete de predare şi adaptare
curriculară individualizată, prin formarea şi dezvoltarea conştiinţei tuturor copiilor pentru
accepţiunea diversitară de orce tip.
Gradiniţa are ca scop crearea unui program coerent şi coordonat de incluziune a copiilor
preşcolari cu diferite dizabilităţi, de alte etnii, provenienţă socială, etc. şi pregătirea celorlalţi copii
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în vederea acceptării acestora alături de ei, fără diferenţe de manifestare comportamentală sau
verbală. De asemenea se impune şi implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conştiinţei
şi a comportamentelor copiilor în spiritul toleranţei şi nediscriminării, a acceptării de şanse egale
pentru toţi copiii.
Ca obiective, urmărite în acest scop se pot aminti:
Perceperea diferenţei dintre copii ca resurse în sprijinul educaţiei mai degrabă decầt ca
probleme care trebuie să fie depăşite;
Înlăturarea obstacolelor din calea incluziunii, obstacole provocate de societate şi nu de
problemele medicale specifice;
Schimbarea atitudinii faţă de copilul deficient sau defavorizat social;
Promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească a raporturilor
dintre români şi rromi, dintre copii cu nevoi speciale şi copii consideraţi “normali”{restul
grupului}
Pregătirea copiilor preşcolari de a răspunde pozitiv la provocarea diversităţii pentru a face
faţă varietăţii existente în mod normal în rândul copiilor.
Schimbarea atitudinii faţă de copilul diferit.
Reducerea riscului de marginalizare şi excluziune socială a copiilor preşcolari cu diferite
dizabilităţi sau de diferite etnii.
Recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de
egalitate între oameni
Dezvoltarea abilităţilor copiilor cu diferite deficienţe sau probleme de învăţare pentru a face
faţă exigenţelor instructiv-educative în vederea integrării cu şanse egale alături de ceilalţi
copii ;
Promovarea relaţiilor de susţinere reciprocă între grădiniţe şi comunitate.
Modalităţi de rezolvare a unor probleme de discriminare
Educaţia incluzivă se desfăşoară în cadrul unui proces interdisciplinar zilnic, cuprinzând
forme de organizare multiple, desfăşurate sub cele trei forme de organizare: jocuri, activităţi pe
domenii experenţiale, activităţi de dezvoltare personală şi activităţi extracurriculare, cuprinzand toate
domeniile de activitate .
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 desfăsoară
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 experienta neplăcută a spitalizării şi a separării de părinţi.
De aceea, pot apărea reacţii intense, mai ales în primele zile de grădiniţă.
Mulţi dintre noi au o viziune proprie asupra ideii complexe precum este incluziunea.
Diversitatea din sânul grupului poate cauza probleme care prezintă riscul de a conduce la neglijare,
excludere sau segregare. Provocările pentru grup şi pentru cei responsabili de grup sunt de a menţine
grupul împreună şi de a lupta împotriva nevoii de excludere sau segregare care ar putea să apară.
Acest lucru trebuie făcut de la cea mai fragedă vârstă, în prima formă “de grup” la care participă
copiii, prin modificarea modalităţilor de lucru şi prin schimbarea normelor, regulilor, valorilor
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curriculare, strategice, de prejudecată sau stereotipice, pentru a facilita participarea deplină în
activităţi a tuturor copiilor.
O grădiniţă poate fi incluzivă şi poate dezvolta practici incluzive în abordarea copiilor, dacă
se doreşte cu adevărat acest lucru. În acest sens, munca cu copiii continuă până când nu se vor mai
face diferenţieri şi segregări în cadrul grupului, iar părinţii vor accepta toţi “colegii” copilului lor.
Copiii care ne trec pragul grădiniţei 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. Uneori suntem
puşi însă în dificultate de complexitatea problemelor. Ce este mai bine pentru copilul în cauză? Ce
este bine pentru ceilalţi copii din grupă? Avem disponibilitate şi resurse suficiente pentru a depăşi
problemele apărute? Acestea sunt unele întrebări pe care ar trebui să ni le punem,noi cadrele
didactice.
De asemenea, pentru o educaţie incluzivă, comunitatea şi multiplele modalităţi de intervenţie,
au un rol hotărâtor în depăşirea barierelor de comunicare, a dificultăţilor de ordin social şi economic
care ar putea să ducă la marginalizare şi segregare.
În acest sens, munca cu preşcolarii trebuie sa continue până când nu se vor mai face
diferenţieri şi segregări în cadrul grupului, iar părinţii vor accepta toţi „colegii” copilului lor.
Conceptul de educaţie incluzivă se poate defini prin acceptarea de către instituţiile de
învăţământ a tuturor copiilor, indiferent de sex, apartenenţă etnică şi socială, religie, naţionalitate,
rasă, limbă, infirmitate, situaţia materială copilului, a părinţilor sau tutorilor săi. Educaţia este strâns
legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii; caracteristicile individuale diferă, dar aceasta este
condiţia normală a convieţuirii umane. De aici se poate ajunge uşor la întrebarea „Cum putem trăi
diferiţi în acelaşi grup?”
Este nevoie de educaţie incluzivă deoarece copiii, indiferent de dizabilitatea sau dificultatea
de învăţare , au un rol de jucat în societate după terminarea şcolii. Un început timpuriu în grupuri de
joacă, urmat de educaţia în şcoli şi colegii normale este cea mai bună pregătire pentru o viaţă
integrată. Educaţia este o parte integrantă şi nu separată de restul vieţilor copiilor. Copiii cu
dizabilităţi pot şi sunt educaţi în şcoli obişnuite cu un sprijin adecvat.
În condiţiile actuale se amplifică importanţa educaţiei preşcolare, determinată pe de o parte de
părinţii suprasolicitaţi profesional, o parte din ei plecaţi peste hotare, sau situaţia celor din familii
vulnerabile (alcoolici, familii cu mulţi copii), iar pe de altă parte, cerinţele grădiniţei presupun deja
anumite cunoştinţe şi abilităţi pe care copii trebuie să le aibe.
Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină grădiniţa în formarea la
copii a unei conduite favorabile, a unui stil de viaţă sănătos, este necesară eficientizarea relaţiei
şcoală-familie. Familia reprezintă elementul cheie în socializarea copilului cu colectivul grupei fiind
consultată cu privire la activităţile educative din grădiniţă şi cu privire la activităţile opţionale pe care
doresc sa le desfăşoare copiii.
Grădiniţa este o parte minoră ca dimensiune a comunităţii, dar devine foarte importantă prin
structura ei calitativă de a determina, prin funcţionarea ei, viitorul celorlalte elemente ale
parteneriatului familia este prima influenţată de calitatea activităţii grădiniţei, apoi şcoala este la fel
de interesată de educaţia preşcolară, iar comunitatea locală este cea care cumulează toate influenţele
viitorului prin educatia prescolara.
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.
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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GRUPA STEP BY STEP – GRUPĂ
AXATĂ PE NECESITĂŢILE COPILULUI
Inst.Modrigan Emilia
Prof.Coca Elena
Grădiniţa P.P. Nr. 8 Reşiţa
Pe parcursul întregii vieţi, indiferent unde trăiesc, copiii de azi se vor confrunta cu schimbări
socio-politice, ecologice, ştiinţifice, tehnologice, industriale etc. Tocmai de aceea ei trebuie să fie
educaţi în direcţia participării lor în cadrul societăţii democratice. Învăţământul românesc face
eforturi de modernizare prin iniţierea unor strategii moderne în acord cu tendinţele actuale pe plan
european.
Un învăţământ care se vrea integrat în Uniunea Europeană urmăreşte ca noutate în România
individualizarea instruirii copiilor, tratarea lor diferenţiată, încurajarea celor care au nevoie de ajutor,
proiectarea strategiilor de stimulare a interesului copiilor pentru afirmarea de sine şi pentru instruirea
conform nevoilor şi capacităţilor fiecăruia.
Conceptul de incluziune şcolară poate fi definit prin acceptarea de către instituţia de
învăţământ a tuturor copiilor, indiferent de sex, apartenenţă etnică şi socială, religie, naţionalitate,
rasă, limbă, integritate fizică, capacităţi intelectuale, zestre genetică, situaţia socio-economică a
părinţilor.
Educaţia incluzivă înseamnă sprijin şi educaţie pentru toţi, grijă şi atenţie pentru fiecare.
Recunoaşterea şi acceptarea diversităţii stă la baza democraţiei. De aceea conştiinţa copiilor
trebuie formată şi dezvoltată cât mai de timpuriu pentru că primirea celor „diferiţi” alături de ei
trebuie făcută nu din obligaţie sau milă, ci pentru că fiecare individ are dreptul de a participa la
acţiuni care să ducă la dezvoltarea lui ulterioară şi la dezvoltarea comunităţii.
Programul Step by Step, implementat în România de Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare
Profesională (C.E.D.P), promovează educaţia centrată pe copil, respectând stilul individual de
învăţare şi stadiile de dezvoltare ale copilului.
Mediul educaţional organizat în grupele cu program Step by Step din grădiniţă este unul
atractiv, stimulativ, securizat, în care copiii se simt confortabil. Copiii îndrumaţi sau asistaţi de
echipa de educatori (educatoare, ajutor de educatoare, părinte) sunt încurajaţi să exploreze, să aibă
iniţiative, să creeze şi să înveţe prin joc şi descoperire. Programa urmată se încadrează în
coordonatele generale propuse de curriculumul naţional la care se adaugă elemente specifice proprii.
Programul Step by Step se bazează pe convingerea că dezvoltarea optimă a copiilor este asigurată
prin implicarea lor intrinsecă în procesul educaţional.
Primul demers este „evaluarea iniţială” care analizează datele asupra fiecărui copil, făcând
un inventar al cunoştinţelor copiilor şi asupra situaţiilor „diferite” şi apoi observaţiile educatoarei,
evaluările şi informaţiile oferite de membrii familiei pot fi utilizate pentru a înţelege mai bine şi
planifica activităţi care să faciliteze dezvoltarea copilului.
Prin planificarea de activităţi flexibile şi interesante şi printr-o atentă observare a copiilor pe
parcursul activităţilor, educatoarele pot schimba şi adapta materialele didactice si strategiile
educaţionale în funcţie de nevoi.
Planul zilnic include o varietate de activităţi pentru copil: în grupuri mici de lucru, sarcini
individuale, sub supravegherea educatoarei sau fără supraveghere. Copilul va avea timp să-şi
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selecteze activităţile, iar acest lucru îl ajută să înveţe sa facă alegeri şi să-şi dezvolte propriile
interese şi aptitudini.
Menţinerea unui raport scăzut adult-copil din grupe are ca scop realizarea unei educaţii
individualizate care respectă aptitudinile, interesele, nevoile şi ritmul propriu de dezvoltare al
copilului. Privit din perspectiva metodologică sistemul educaţional Step by Step manifestă un interes
deosebit pentru antrenarea celor educaţi în activitate, pentru angajarea deplină şi alegerea activităţii
de către ei înşişi. Reţinând efectul pozitiv al antrenării copiilor într-o activitate efectuată cu plăcere,
trebuie acceptat şi faptul că ei trebuie să-şi formeze şi obişnuinţa de a efectua activităţi care, chiar
dacă nu sunt dorite, sunt necesare şi utile.
Când copiii învaţă în ritmul lor propriu, clasa devine un mediu dinamic şi schimbător, plin
de materiale care corespund intereselor şi stadiilor de dezvoltare individuală ale copiilor. Centrele de
activitate pot varia, dar de obicei ele sunt: Matematică/Jocuri manipulative, Ştiinţă, Alfabetizare,
Artă, Nisip şi apă, Construcţii, Joc de Rol, Bucătărie, Joc în aer liber.
Centrul activităţilor ştiinţifice poate fi utilizat pentru explorarea unor „comori” interesante.
Învăţarea se face prin însuşirea unor elemente ştiinţifice de mediu, pe măsură ce copiii explorează
natura, plantele, copacii şi animalele.
Centrul pentru matematică/jocuri manipulative conţine materiale care se pot desface şi apoi
pot fi asamblate, materiale care îi ajută pe copii să înveţe să numere, să facă asocieri şi clasificări.
Centrul de alfabetizare include cărţi şi materiale pentru activităţi de audiţie şi scriere. E o
zonă liniştită unde copiii se pot aşeza şi privi cărţile sau pot asculta lectura educatoarei, pot inventa
istorioare, pot crea „propriile cărţi”.
Centrul pentru activităţi artistice aduce copiilor bucurie, emoţii şi satisfacţii. El poate
stimula creativitatea, curiozitatea, imaginaţia şi spiritul de iniţiativă al copiilor. Ei pictează pe
şevalete cu pensula sau cu degetele, folosesc plastilină, creioane de ceară, cretă, pastă şi o grămadă
de alte materiale.
Bucătăria oferă copilului posibilitatea de a experimenta activităţi ştiinţifice, de a gusta
diferite preparate, de a mânca o mâncare pe care au preparat-o singuri şi de a înţelege concepte
matematice cum ar fi măsurarea.
Centrul pentru jocul de rol va conţine costumaţii şi alte articole care îi vor încuraja să
dramatizeze ceea ce văd în viaţa de zi cu zi, ajutându-i să înţeleagă lumea înconjurătoare şi să-şi
asume diferite roluri.
Centrul de activităţi în aer liber este o componentă nelipsită a orarului zilnic. Întregul proces
educaţional din interior se poate desfăşura la fel de bine şi în aer liber. Anumite activităţi specifice
ca: luarea mesei, gătitul, grădinăritul, desenul şi pictura, punerea în scenă, jocul cu zăpadă, cu nisip şi
apă pot să aibă loc afară. Excursiile şi drumeţiile sunt experienţe de învăţare mult gustate de copii.
Centrele de activitate devin laboratorul procesului de învăţare iniţiat de copilul însuşi prin
joacă şi prin contactul cu materiale. Ei sunt încurajaţi să se joace cu acestea după bunul lor plac.
Astfel, jocurile Lego reprezintă pentru un copil o potenţială căsută, pentru altul un instrument de
numărare, iar pentru al treilea un mod de sortare a culorilor.
Echipa de educatori schimbă poziţia centrelor de activitate prin mutarea materialelor şi prin
aducerea unora noi. Un copil curios să afle mai multe despre şerpi va fi încântat să găsească nişte
cărţi despre reptile în centrul de alfabetizare. Un copil căruia îi place să construiască poduri va fi
plăcut surprins să găsească vaporaşe şi maşinuţe aduse de curând în centrul pentru materiale de
construcţie.
La intrarea în grădiniţă unii copii prezintă lacune, care îi diferenţiază de ceilalţi, cauzate de
o dezvoltare psihointelectuală mai lentă sau de o frecvenţă slabă la grădiniţă. Tratarea personalizată
şi individualizată constă în îndeplinirea unor sarcini de lucru aparte, corelate cu necesităţile de
dezvoltare a fiecărui copil, împărţind grupa de copii după potenţialul lor, după aptitudinile şi
interesul manifestat de copii.
Fişele individuale cu sarcinile de rezolvare în mod diferenţiat trebuie pregătite cu multă
atenţie şi după cunoaşterea prealabilă a fiecărui copil în parte.
Clasa axată pe necesităţile copilului favorizează individualizarea. Educatoarea trebuie să
iniţieze activităţi care să-l facă pe copil să se simtă implicat şi stimulat. În centrul de Artă, spre
exemplu, un copil rupe hârtia, în timp ce altul foloseşte foarfeca pentru a tăia forme complexe. În
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centrul de jucării manipulative, un copil alege un puzzle de lemn format din 4 piese în timp ce altul
alege un puzzle de carton format din 25 de piese.
Pentru atingerea obiectivelor pentru fiecare membru al grupului, educatoarea trebuie să aibă
în vedere construirea diferenţiată a sarcinilor de învăţare folosind învăţarea prin cooperare unde
solicită toleranţă faţă de modurile diferite de gândire şi simţire, valorizând nevoia copiilor de a lucra
împreună, într-un climat prietenos, de susţinere reciprocă.
Este important ca în individualizarea învăţării să se ţină seama de cerinţa ca permanent
sarcinile de lucru repartizate copiilor să sporească în grad de dificultate, solicitându-i pe copii câte
puţin peste posibilităţile dovedite anterior, altfel, i-am menţine la acelaşi nivel, frânându-le
dezvoltarea.
Copii învaţă în ritmuri diferite. Rapiditatea acumulării informaţiei nu este neapărat legată de
gradul de inteligenţă, deoarece unii copii care învaţă mai încet pot înţelege conceptele cu mai mare
profunzime decât cei care învaţă mai repede. Unii copii sunt dependenţi de alte persoane în procesul
de învăţare, în timp ce alţii preferă să înveţe individual, bazându-se pe memoria lor vizuală, pe simţul
tactil, auditiv sau prin intuiţie.
Toţi copiii au puncte tari, există lucruri pe care ei ştiu să le facă foarte bine şi în acelaşi timp
au şi nevoi, legate de lucruri pe care le fac cu ajutorul altora. Uneori punctele tari şi nevoile se află
într-o strânsă legătura, iar educatoarea intervine pentru a-l ajuta pe copil să depăşească punctele
slabe. O fetiţă talentată la pictură îşi petrece cea mai mare parte din timp la centrul artă. Ea nu este
interesată de matematică. Atunci educatoarea o va ajuta să exerseze conceptele matematice prin
activităţi artistice, fiind solicitată să numere culorile, să împartă materialele la un anumit număr de
copiii, să folosească formele geometrice în lucrările sale.
Uneori după observarea unui copil, educatoarea poate descoperi un model comportamental
care îi dă de gândit şi care nu pare să se îmbunătăţească nici chiar după ce s-au făcut adaptări
individuale. Împreună cu familia se ajunge la concluzia că este nevoie de mai multe informaţii, fiind
solicitat un medic, psiholog sau un alt expert în probleme de sănătate.
Educatoarele pot insufla copiilor o atitudine de înţelegere şi de apreciere a diferenţelor de
cultură, religie, handicap sau sex. Putem modela la copii atitudinea de apreciere a persoanelor
diferite, incluzând în activităţi şi copii aparţinând unor culturi diferite cu obiceiuri specifice.
În alternativa educaţională Step by Step, mediul educaţional trebuie să-i îndemne pe copii să
participe activ la propriul lor proces de învăţare, să-şi întărească încrederea în sine pentru a putea
face faţă provocărilor la care societatea îi expune. Ei vor deveni mesagerii unei lumi mai bune, mai
paşnice.
Atitudinea productivă faţă de acest sistem educaţional nu presupune acceptarea sau
respingerea ei globală, ci luarea în considerare şi prelucrarea a ceea ce este fundamentat teoretic şi
validat în practica educativă, îmbinat cu aspectele pozitive ale învăţământului tradiţional românesc.
Bibliografie:
Kirsten A. Hansen, 1999, Crearea claselor orientate după necesităţile copilului, Bucureşti,
C.E.D.P. Step by Step,
Radu T. Ion, Ezechil Liliana, 2002,Pedagogie-fundamente teoretice, Bucureşti, Ed. Didactică
şi pedagogică
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ – PROCES PERMANENT
DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALĂ
Prof. înv. MARINCAT VIORICA
LICEUL TEORETIC „TATA OANCEA”, BOCŞA
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
şi familial. Integrarea educativă 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
social optime, care să le asigure o inserţie benefică şi persoanelor aflate în dificultate, şi celorlalte
categorii.
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 statului şi rolului şcolii. Printre
avantajele şcolii incluzive se semnalează şi optimizarea de ansamblu a calităţii educative oferite, prin
creşterea eficacităţii (în sensul măririi numărului de elevi care progresează corespunzător în şcoală).
În vederea integrării şcolare a copiilor cu cerinţe speciale pot fi identificate mai multe
perspective:
perspectiva individuală, care pune accentul pe identificarea şi scoaterea în relief a
problemelor specifice de învăţare ale fiecărei categorii de elevi cu cerinţe speciale;
perspectiva de grup, care se referă la relaţiile elevului cu ceilalţi colegi de clasă şi la
modalităţile de rezolvare în grup a problemelor de învăţare sau la modalităţile de
intercunoaştere între elevii cu cerinţe educative speciale şi restul elevilor ca o condiţie a
acceptării şi recunoaşterii reciproce a valorii lor în grupul-clasă ;
perspectiva curriculară, care poate acţiona şi prin flexibilizarea conţinuturilor şi adaptarea
mijloacelor de învăţare la particularităţile individulae ale fiecărui elev, la dificultăţile
specifice de învăţare, la tehnicile specifice învăţământului integrat (învăţare interactivă,
modalităţi de sprijin şi suport, apelul la profesori itineranţi etc.).
Acestor perspective li se pot adăuga strategii definite de noul cadru de referinţă:
valorificarea experienţelor cotidiene ale elevilor prin crearea unor portofolii situaţionale cu
tipuri subsecvente ce se pot actualiza de la o situaţie la alta;
exploatarea cunoştinţelor şi experienţelor anterioare prin rezolvarea concretă a unor sarcini
noi în grupuri mici sau perechi;
apelul la strategiile ludice (jocuri de rol, dramatizare, jocul didactic);
folosirea problematizării şi a unor metode bazate pe aspecte de evidenţiere expresivă, precum
desenul, povestirea, modelajul etc.;
rezolvarea creativă a conflictelor din clasă, colaborarea cu familia şi valorificarea resurselor
din comunitate cu tehnici de sprijinire a învăţării, predării şi evaluării;
degajarea unor activităţi educative bazate pe cooperare, negociere şi solidarizare în
îndeplinirea unor sarcini de învăţare sau de lucru;
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,
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să-şi flexibilizeze demersul didactic pentru a satisface cerinţele educative ale fiecărui elev luat în
parte şi ale tuturor la un loc.
Incluziunea socială a romilor continuă să fie o provocare majoră, atât pentru mediul politic, cât şi
cel şcolar. Aşa cum se ştie în general, este specific populaţiei de romi faptul că sărăcia, care a luat
adesea forme severe şi extinse, este dublată de situaţii accentuate de marginalizare şi excluziune
socială. În mare parte, un segment important al populaţiei de romi este prins în capcana unui deficit
multiplu de resurse personale şi familiale: lipsa severă de venituri, condiţii de locuire adesea mizere,
lipsa de educaţie, de calificare, lipsa actelor de identitate. Datorită acestei poziţii marginale, romii
sunt frecvent obiectul sancţiunilor sociale şi nu de puţine ori al diferitelor forme de discriminare. La
acestea se adaugă o imagine publică cel mai adesea negativă. Toate aceste condiţii afectează accesul
la serviciile sociale publice: educaţie, învăţământ, securitate personală, asistenţă socială.
Marea majoritate a populaţiei care se confruntă cu sărăcia extremă în România este de etnie
romă. Lipsa identităţii legale, cu efectul excluderii de la orice drept social, afectează un număr
important de romi. Sărăcia severă reprezintă factorul cel mai important al participării şcolare scăzute.
Costul participării este, pentru o largă parte a populaţiei de romi, excesiv de mare în raport cu şansele
reale de a finaliza, chiar la nivel primar, studiile, şi de a obţine, prin aceasta, acces pe piaţa muncii.
Unele date sugerează că în cadrul populaţiei de romi, datorită unor modele tradiţionale care susţin
căsătoria la o vârstă foarte mică, există o presiune a comunităţii exercitată asupra fetelor pentru a
abandona înainte de finalizarea ciclului şcolar obligatoriu.
Deficitul masiv de calificare profesională, meseriile tradiţionale ale romilor sunt din ce în ce mai
puţin operative în economia modernă.
Includerea populaţiei de etnie romă în politicile şi programele generale ale MEC se poate face
prin:
- constituirea, extinderea, reabilitarea şi mobilarea infrastructurii educaţionale
preşcolare în comunităţile cu procent ridicat de populaţie romă;
- elaborarea unui curriculum de incluziune pentru educaşia preşcolară, pregătirea şi
instruirea personalului din sistemul educaţiei preşcolare, elaborarea şi difuzarea de
materiale de predare şi învăţare pentru educaţia preşcolară şi şcolară şi furnizarea de
asistenţă tehnică entităţilor care sunt în măsură să poată solicita finanţarea proiectelor
din fonduri structurale UE;
- promovarea de servicii integrate şi soluţii alternative comunitare de educaţie
preşcolară şi şcolară, inclusiv elaborarea unei legislaţii coerente privind educaţia,
precum şi programe de consiliere şi pregătire pentru părinţi;
- desfăşurarea de activităţi de monitorizare şi evaluare, precum şi de informare, educare
şi comunicare.
Toţi suntem diferiţi, dar în acelaşi timp egali. Semnul de egalitate este dat de respectul faţă de cel
de lângă noi şi de posibilitatea de comunicare pe care trebuie s-o valorificăm.
BIBLIOGRAFIE:
Cucoş, Constantin – 2006, „Pedagogie”, Editura Polirom, Iaşi
Ungureanu, Dorel – 2000, „Educaţia integrată şi şcoala inclusivă”, Editura de Vest, Timişoara
Vrăşmaş, Traian – 2001, „Învăţământul integrat şi/sau incluziv”, Editura Aramis, Bucureşti
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PROGRAMUL ,,CRED ÎN ŞCOALA PĂRINŢILOR”
Ins./As.soc.Poroineanu Milora
Liceul Teoretic ,,Tata Oancea” Bocşa
Cunoaşterea copilului este una din condiţiile esenţiale pentru integrarea lor în activitatea şcolară şi
socială. Cercetarea atentă şi responsabilă a fiecărui copil conduce la descoperirea resurselor interne
şi a disponibilităţilor native , a experienţelor de viaţă şi a obişnuinţelor, a conceptelor şi a
mentalităţilor, a intenţiilor şi intereselor, a convingerilor şi idealurilor. Copiii proveniţi dintr-o
diversitate de medii socio- culturale, familiale, din etnii diferite, impun includerea lor în programe
educaţionale adecvate.
Programul ,,CRED în Şcoala Părinţilor” se adresează părinţilor copiilor cu risc de abandon
şcolar şi frecvenţă şcolară scăzută,situaţii cărora li se asociază nivel scăzut al veniturilor
părinţilor,nivel de educaţie scăzut al părinţilor,locuinţe insalubre, fără facilităţi de bază(apă,curent) şi
alte probleme generate de sărăcie.
,, CRED în şcoala părinţilor” se va derula în cadrul Grădiniţei P.P.Bocşa , în perioada 2-27
iulie 2010,având ca grup ţintă 15 părinţii ai copiilor rromi ce urmează să fie înscrişi în clasa I.
Programul are următoarele obiective :

Creşterea nivelului de conştientizare a părinţilor despre importanţa şi aspectele legate de
creşterea copilului şi a educaţiei acestuia

Stimularea nivelului de implicare directă a părinţilor în creşterea şi educarea copiilor lor

Consilierea părinţilor în vederea creşterii încrederii în sine şi în şcoală

Atragerea părintilor ca parteneri în actul educaţional prin ameliorarea comunicării şi
cooperării intre familie, şcoala si alte instituţii ori persoane cu functii educative

Cunoaşterea de către părinţi a particularităţilor individuale şi de vârstă ale copilului prin
informarea părinţilor în probleme fundamentale ale îngrijirii şi educării copil

Stabilirea nevoilor de educaţie şi a intereselor parentale
Cunoaşterea comportamentului educaţional al părinţilor şi al climatului familial
După evaluarea nevoii de instruire şi a temelor de interes pentru părinţi,s-a realizat identificarea
temelor ce vor fi abordate,atât din perspectiva părinţilor cât şi din cea a cadrelor implicate în
program.
Temele programului sunt:
Relaţia copil-părinte-şcoală-comunitate
Beneficiile colaborării eficiente grădiniţă-şcoală-comunitate
Eficienţa profesiei de părinte
Educaţie pentru sănătate
Drumul vieţii-paşi spre reuşită
Cum să comunici cu copilul
Metode alternative la pedeapsă
Violenţa în şcoală şi familie
La aceste întâlniri vor participa şi invitaţi ai comunităţii locale,implicarea lor realizându-se pe baza
unui acord de colaborare între Grădiniţa P.P.Bocşa şi:dr.Lelcu Daniela;Poliţia Bocşa;Biserica
Ortodoxă.
Evaluarea programului de educare al părinţilor se realizează cu dificultate, neputând fi măsurabila.
Lipsa unor rezultate imediate şi /sau spectaculoase nu trebuie să descurajeze.
În cazul in care suntem convinşi că activităţile au fost bine concepute si organizate, daca
participarea a fost bună şi interesată, iar reacţiile participanţilor pozitive, putem să afirmăm că ne-am
făcut datoria.
Activităţile programului vor fi evaluate:
-prin testare periodică, prin intermediul unor scale de evaluare a satisfacţiei/insatisfacţiei părintilor ,
al unor chestionare de (auto) evaluare si interviuri (anchete de opinie) cu părinţii :
-prin constatarea schimbărilor calitative produse in relaţia cu copilul ;
-prin efectele observate la nivelul elevului, ca o consecinţă a imbunătăţirii actului educativ parental ;
-printr-un proces continuu de tip feedback, prin discuţii, dezbateri;
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,, NECESITATEA INTEGRĂRII COPIILOR CU
C.E.S. ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ “
Profesor : PETRA SIMEANU – Grădiniţa PP Oţelu-Roşu
Educatoare : FLOARE MUŢIU – Grădiniţa PN . Nr.1 Oţelu-Roşu
Una dintre priorităţile învăţământului românesc, la ora actuală, este cuprinderea tuturor copiilor
în instituţiile de învăţământ şi în special, a copiilor cu dizabilităţi, lucru care acordă drepturi şi şanse
egale tuturor copiilor .
Printre cazurile de copii cu dizabilităţi, pe care i-am integrat în colectivul grădiniţei, iar mai
apoi, în cel de elevi din şcoală, au fost copii cu deficienţe auditive şi cu deficienţe vizuale, însă în
ambele cazuri, deficienţele au fost parţiale şi nu totale.
Prima etapă în activitatea propriu-zisă, a fost aceea a cunoaşterii şi evaluării potenţialului
copilului cu deficienţe, pentru a putea crea un program adecvat cerinţelor şi nevoilor sale . După
realizarea evaluării iniţiale am trecut la elaborarea planului de servicii personalizat şi a planului de
intervenţie personalizat, care trebuia revizuit periodic, în funcţie de evoluţia copilului .
Pentru ca şansele de integrare să fie cât mai mari, am avut o permanentă colaborare cu familiile
copiilor, care mă puneau la curent cu rezultatele pe care le aveau în urma testelor medicale, şi cu
evoluţia copilului în plan social .
În cadrul activităţilor desfăşurate la grădiniţă am pus accent pe stimularea dezvoltării cognitive,
prin intermediul organelor de simţ valide : văzul, pipăitul, şi mirosul, respectiv , auzul, mirosul şi
pipăitul prin jocurilor senzoriale, jocurilor de mimică, observări directe, filme, etc.
Toţi copiii cu astfel de probleme, care au frecventat grădiniţa, s-au integrat atât în programul
acesteia , căt şi în cel al şcolii, ajungând până la nivelul învăţământului liceal.
Grupul de copii care pot şi este necesar să beneficieze de ,,educaţia cerinţelor speciale” nu
trebuie să se rezume doar la copiii cu dizabilităţi, ci include toate grupurile vulnerabile şi
marginalizate .
BIBLIOGRAFIE :
1 – Vrăşmaş, Traian – 2001 , ,, Învăţământul integrat şi/sau incluziv “ – Editura Aramis,
Bucureşti ;
2 - ,, Revista Învăţământul Preşcolar “ – Nr. 1/2001 – Editura Discipol, Bucureşti ;
3 - ,, Revista Învăţământul Preşcolar “ – Nr. 3-4/2006 – Editura Coresi, Bucureşti ;
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ŞCOALA INCLUZIVĂ – PROCES PERMANENT DE
ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALĂ
Înv. IORGOVAN ADRIANA SOFICA – Şcoala cu clasele I-VIII Biniş, Caraş – Severin
Înv. ŞTEFAN MARIA – Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Bocşa, Caraş -Severin
„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)
Poate fiecare dascăl încearcă să caute răspunsul la întrebările de felul: De ce nu pot face
progrese semnificative în învăţare toţi elevii din clasă? sau: Pot fi sprijiniţi să progreseze în
învăţarea de tip şcolar elevii care învaţă mai greu?
Copiii care nu pot face faţă cerinţelor şcolare, cei care prezintă diverse forme şi niveluri de
eşec şcolar sunt încă prea puţin cunoscuţi, acceptaţi şi abordaţi din punct de vedere psihopedagogic.
Ca răspuns la toate aceste întrebări puse de dascăli a apărut şi s-a extins în ultimele decenii,
educaţia incluzivă ca un principiu funcţional existent atât la nivelul politicilor şcolare, cât şi al
practicilor educaţionale desfăşurate la nivel şcolar, familial, societal.
Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare,
având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine
participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.
Şcoala incluzivă este şcoala deschisă tuturor copiilor, prietenoasă cu toţi copiii, şcolile în
care se urmăreşte aplicarea flexibilă a curriculumului, ridicarea calităţii predării – învăţării, evaluarea
permanentă şi dezvoltarea unui parteneriat educaţional real.
Personalul didactic, învăţătorii şi profesorii sunt cei care aplică, în munca lor de educatori,
curriculumul şi principala preocupare în activităţile didactice trebuie să fie integrarea în şcoală a
tuturor care frecventează şcoala. Profesorul trebuie să accepte 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.
Educaţia incluzivă are ca obiectiv principal adaptarea şcolii la cerinţele speciale de învăţare
ale copiilor, iar, prin extensie,adaptarea şcolii în general al diversitatea copiilor dintr-o comunitate –
ceea ce presupune reforma şi răzgândirea statutului şi rolului şcolii.
Strategiile educaţiei integrate sunt strategii de micro-grup, activ – participative,
cooperative, colaborative , parteneriale, implicante, organizative şi socializante. Acestea, datorită
atributelor lor, sunt adaptabile, cuvântul –cheie pentru a înţelege educaţia incluzivă fiind
flexibilitatea. Aceste atribute caracterizează şi învăţarea, care trebuie să se desfăşoare într-un mediu
relaxant, plăcut, cooperativ, non-intimidant, participativ, deschis şi creativ, democratic, flexibil,
compatibilizat cu nevoile specifice de învăţare ale elevului.
Metodele utilizate în cadrul claselor incluzive pot îmbunătăţi semnificativ performanţele
tuturor elevilor. În comparaţie cu educaţia în centre sau şcoli speciale, care are riscul de a-i menţine
pe copii şi adolescenţi în afara societăţii, şcoala incluzivă constituie un teren de pregătire ideal pentru
viitoarea lor integrare în societate. În loc să-i izolăm şi să spunem că sunt „dificili”, „turbulenţi” sau
chiar „handicapaţi”, am putea să admitem faptul că aceşti copii ar putea progresa mai mult într-o
clasă obişnuită, dacă noi, profesorii, am accepta că educaţia este pentru toţi.
Dascălul trebuie să accepte că fiecare individ este purtătorul unor particularităţi caracteristice,
răspunsuri personale la solicitarea mediului. Unicitatea vine din stilurile de învăţare, ritmurile
dezvoltării, trăsăturile personale, capacităţile, competenţele şi comportamentul fiecăruia.
Cadrele didactice se confruntă deseori cu situaţii de elevi cu probleme personale, existenţiale
sau educaţionale. Prin natura profesiei, cadrul didactic trebuie să fie şi un atent consilier, care se
adresează acestor persoane pentru a le face să înţeleagă şi să-şi clarifice acele confuzii sau percepţii
eronate asupra vieţii, să-i facă să-şi atingă propriile scopuri, să găsească soluţii la probleme şi să ia
singuri decizii. Cadrul didactic interacţionează şi cu elevi cu cerinţe speciale, cărora le oferă ajutor şi
suport fără a lua însă decizii în locul lor.
În clasele incluzive, elevii cu sau fără probleme ajung să înveţe împreună dar şi unul de la
celălalt. Un climat de prietenie este foarte important în dezvoltarea învăţării. Capacitând copiii să
stabilească astfel de relaţii între ei, se creează un mediu optim de învăţare. Toţi membrii clasei
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beneficiază, aşadar, de pe urma acestui tip de educaţie. Copiii care învaţă împreună învaţă să trăiască
împreună.
Educaţia incluzivă încearcă să-i determine pe copii cu dizabilităţi (fie ele uşoare sau grave,
ascunse sau evidente) să participe la activităţile şcolare zilnice alături de ceilalţi elevi.
Şcoala incluzivă presupune îmbunătăţirea sistemului educaţional pentru toţi elevii. şcolile,
centrele de învăţare şi educaţie, trebuie 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. Acest tip de şcoală este deschisă tuturor elevilor, astfel încât toţi elevii să
participe şi să înveţe. Educaţia incluzivă este un proces de facilitare a procesului de învăţare pentru
toţi elevii, chiar şi pentru cei ce au fost anterior excluşi.
Educaţie incluzivă nu concepte bariere în învăţare. Ea asigură participarea tuturor celor
vulnerabili la excludere şi marginalizare. Este o abordare strategică de facilitare a succesului învăţării
pentru toţi copiii, solicită eliminarea excluderii de la educaţie, cel puţin la nivelul pregătirii şcolare
elementare.
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.
Tainele lumii trebuie cunoscute de către toţi copiii, iar şcoala incluzivă trebuie să ofere
condiţii în acest scop, oferindu-le bazele culturii şi civilizaţiei umane, pe înţelesul lor şi, ei să le
dezvolte mai departe, după puterile sale.
Considerăm că piatra de încercare pentru fiecare dascăl este educarea acestor elevi. Integrarea
lor în societate este un bun câştigat.
Necesitatea de redimensionare a învăţământului pentru a stabili standardele educaţionaleşi
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 partea 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.
Şcoala incluzivă nu-i implică numai pe copiii cu CES; ea este de fapt o realitate şi
recunoaşterea faptului că fiecare copil este unic. Şcoala incluzivă ne demonstrează aşadar, că suntem
unul, dar nu unul şi acelaşi.
Bibliografie:
1. Maria Robu, Empatia în educaţie – Necesităţi pedagogice moderne, Didactica
Publishing House, 2008, Bucureşti
2. Învăţământul primar, nr. 4 serie nouă, 2006
3. Ungureanu Dorel , Educaţia integrată şi şcoala inclusivă , Editura de Vest , Timişoara , 2000
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DIFICULTĂŢILE DE ÎNVĂŢARE
POT FI REMEDIATE PRIN ADAPTAREA CURRCULARĂ
Prof. înv. primar : MUT ILEANA – MARIA
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TIROL,
STRUCTURA : ŞCOALA CU CLASELE I-IV DOCLIN
,, Predarea bună pentru majoritatea copiilor asigură o predare bună pentru toţi copiii . ”
( Bunch H. )
Diferenţierea curriculum-ului 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. Realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia
şi organizarea obiectivelor educaţionale conform diferenţelor individuale .
Diferenţirea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul
maturităţii intelectuale , ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice. Ca modalitate de
organizare a conţinuturilor acestea vizează adaptarea 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 beneficiază de diferenţiere educaţională.Elevii sunt diferiţi pentru că
: au abilităţi diferite ; au interese diferite ; au diferite experienţe anterioare ; provin din medii sociale
diferite ; au diferite comportamente afective ; au potenţial individual de învăţare .
Dacă ţinem cont de cele relatate mai sus este evident că va trebui să reconsiderăm valoarea
curriculum –ului şcolar .Sarcina noastră este să găsim calea prin care curriculum-ul şcolar să acopere
şi să răspundă nevoilor copiilor de educaţie şi de dezvoltare .
Ca să adaptăm curriculum-ul la cerinţele individuale ale unui elev cu dificultăţi de învăţare
este necesar să identificăm : conţinutul propus , obiectivele legate de acest conţinut , capacitatea de
realizare a acestor obiective , asigurarea de condiţii optime realizării şi implicarea în activitate. Vom
lua în calcul , atunci când adaptăm un curriculum la nivelul individual , pe de o parte cerinţele
acestuia , pe de alta cerinţele elevilor , pentru că el este în acelaşi timp o propunere exterioară făcută
de profesor dar şi experienţa de învăţare a elevului , cunoştinţele , deprinderile şi atitudinile acestuia.
În învăţământul primar se întâmplă frecvent să descoperim că sunt copii care întâmpină
dificultăţi de învăţare în însuşirea citit – scrisului . Pentru că această deprindere le este necesară
pentru tot restul vieţii este normal că trebuie să recurgem la a adapta curriculum-ul ca să formăm
aceste deprinderi pe măsura potenţialului fiecărui elev .
Elevul pe care îl voi prezenta este în clasa a II –a .De menţionat că am lucrat cu el şi pe
parcursul clasei I , unde de asemenea s-a confruntat cu unele dificultăţi , remediate parţial .La
sfârşitul clasei I el a reuşit să citească odată cu ceilalţi elevi ai clasei , avea un ritm lent la scris – în
general – atât la copiere , cât şi la dictare , scria cu omisiuni de cuvinte / litere , inversiuni de litere /
silabe , nu reţinea propoziţia , necesita multe repetiţii ale propoziţiei la dictare , memora greu
poeziile , intra greu în sarcină şi se menţinea puţin timp , era nesigur pe el , ştergea foarte mult , nu
lucra independent decât cu ajutor.
Pentru fiecare problemă amintită am stabilit obiective : să corecteze pronunţia sunetelor , să
scrie corect după dictare , dezvoltarea memoriei logice ,să scrie tot de la tablă până la finele orei de
curs , să mărească timpul de implicare în sarcină, să manifeste siguranţă în evaluare .În funcţie de
aceste obiective am stabilit activităţi specifice atingerii lor :exerciţii de pronunţie corectă ; jocuri
didactice de dezvoltare a limbajului ; dictări de propoziţii ,text ; audiere de texte , întrebări pe
marginea textelor redate ; scrierea integrală a ceea ce s-a scris pe tablă ; jocuri de atenţie ; discuţii cu
familia . Unele obiective au fost pe termen scurt , altele pe parcursul primului semestru .
Evaluarea progresului s-a făcut zilnic sau pe perioade mai lungi şi a fost înregistrat grafic
fiecare rezultat .
La finele semestrului I am înregistrat următoarele progrese făcute : copilul scria în ritmul
mediu al clasei după dictare . Mai făcea omisiuni la cuvintele care conţin grupuri de litere , a căpătat
oarece siguranţă şi încredere în forţele lui , nu mai ştergea atât de des , reuşeşeasă lucreze
independent fără ajutor permanent , chiar reuşeşea să memoreze mai uşor , din păcate mecanic ,
alcătuieşte scurte propoziţii , încă simple şi repetitive .
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Pornind de aici am adaptat curriculum-ul pentru semestrul al doilea şi , evident , îl voi adapta
şi în anul şcolar viitor .
M - am limitat la prezentarea unui singur caz , deşi lucrând în mediul rural cazurile întâlnite
sunt foarte frecvente şi necesitatea de adaptare la nevoile copiilor este o practică obişnuită .
În codiţiile în care sunt în clasă copii cu dificultăţi de învăţare este evident că vom forma
grupuri de lucru . Grupurile pe care le-am format au fost grupuri care să permită elevului să
colaboreze şi să se poată sprijini pe alţi membri din grup . Am schimbat frecvent componenţa
grupurilor . În grupuri au fost şi copii care au avut nevoie de sprijin dar şi copii care să poată oferi
sprijin . Este ştiut că elevii învaţă de multe ori mai uşor unii de la alţii .Indiferent în ce grup a fost
elevul prezentat a avut asigurată participarea. În special am mers pe grupul de lucru dirijat şi grupul
de discuţii libere . Tot demersul prezentat nu s-a limitat doar la orele de curs . Din lipsa altor
posibilităţi am recurs doar la meditaţii după ore şi la sprijinul relativ dat de familie . Strategiile de
învăţare folosite trebuie să valorifice potenţialul elevului. De aceea este necesar ca ele să pună
accentul pe cooperare , colaborare şi comunicare între elevi . Predarea să se axeze pe elev , să fie
flexibilă , fiecare elev să-şi găsească locul în predare . Fiecare lecţie nouă va fi construită pe baza
cunoştinţelor anterioare ale elevilor , se vor folosi experienţele zilnice ale elevilor , se va încerca , pe
cât posibil aplicarea practică a rezultatelor învăţării , se va apela la jocul didactic , se va încerca
raportarea învăţării la alte discipline .
Există nenumărate strategii şi metode prin care putem valoriza orice copil .Totul este ca noi
să avem deschiderea necesară , cunoştinţe temeinice , curaj de a cere ajutor când avem nevoie şi de
ce nu să învăţăm chiar de la proprii noştri elevi , pentru că fiecare avem de învăţat de la fiecare.
Aşa cum copiii au nevoie de sprijin şi profesorii şi şcoala şi familia are nevoie de sprijin în
îndeplinirea responsabilităţilor lor de predare şi învăţare .
Cum am spus deja în mediul rural se simte lipsa specialiştilor , este acută lipsa de implicare a
părinţilor. Aceste lipsuri nu trebuie să ne facă să ignorăm problemele copiilor .Dimpotrivă trebuie să
ne mobilizeze şi mai mult ca să-i ajutăm pe aceşti copii să devină utili lor şi societăţii .Ca să putem
emite pretenţii de la copii trebuie ca şi noi să fim pregătiţi pentru tot ce este nou , să ne perfecţionăm
tot timpul , să avem deschidere şi curaj către nou. Astfel îi vom putea ajuta pe mulţi copii să
depăşească anumite momente dificile ale parcursului şcolar .Este cert că dacă copiii nu ar avea
nevoie de sprijin în învăţare de ce ar mai veni la şcoală ?
Să nu iutăm că şi copiii care au dificultăţi diferite de învăţare nu sunt altceva decât ... copii .
Sarcina şcolii este să găsească calea prin care să acopere şi să răspundă nevoilor acestora de educaţie
şi de dezvoltare . Când va reuşi să se adapteze copilului şi nu să pretindă copilului să se adapteze la
cerinţele ei atunci şcoala va fi practic , şi nu la nivel de discurs , incluzivă .
BIBLIOGRAFIE :
1.Vrăşmaş , Ecaterina , ( 2004 ) , Introducere în educaţia cerinţelor speciale , Editura Credis ,
Bucureşti
2.Vrăşmaş , Traian , (2001 ) , Învăţământul integrat şi / sau incluziv , Editura Aramis , Bucureşti ;
3.Vrăşmaş , Traian , ( 2004 ) , Şcoala şi educaţia pentru toţi , Editura Miniped , Bucureşti .
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ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE ÎN ŞCOALA INCLUZIVĂ - DREPTUL
EGAL LA EDUCAŢIE PENTRU TOŢI COPIII
Inst. Popescu Loredana, înv. Birta Felicia, Şcoala cu clasele I- VIII Nr. 1 Bocşa
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.
Problematica educaţiei integrate a devenit, mai ales în ultimul deceniu, un domeniu de
investigaţie prioritar şi pentru specialiştii din sistemul nostru de învăţământ, chemaţi să ofere soluţii
viabile în contextul promovării unor politici educaţionale bazate pe valorificarea principiilor
educaţiei pentru toţi şi a normalizării vieţii persoanelor cu cerinţe educative speciale.
Având în vedere această cerinţă, putem enunţa câteva argumente care ar putea să justifice
demersul nostru pe linia promovării practicilor educaţiei integrate în sistemul românesc de
învăţământ.
Astfel, plecând de la principiile acestui tip de educaţie, avem posibilitatea să intervenim pentru
a modifica, a ameliora unele reprezentări negative, defavorabile despre copiii cu deficienţe sau cu
dificultăţi de învăţare.
Considerăm că se impune renunţarea la marginalizarea acestor elevi consideraţi mai
slabi,inferiori copiilor din şcolile obişnuite, ceea ce nu este întotdeauna justificat şi conduce, în
acelaşi timp, la acţiuni de segregare neîntemeiată a elevilor în sistemul de învăţământ.
Este timpul ca, prin activităţi de cercetare şi de acţiune educaţională, să promovăm imaginea
reală a ceea ce înseamnă şcoala pentru toţi şi, în acelaşi timp, să îi convingem pe părinţi şi pe cadrele
didactice din şcolile de masă de necesitatea şi avantajele integrării acestor copii în sistemul obişnuit
de învăţământ.
Pornim de la conceptul de educaţie incluzivă, care are la bază principiul dreptului egal la
educaţie pentru toţi copiii, indiferent de mediul social sau cultural din care provin, religie, etnie,
limbă vorbită.
Metodele activ-participative utilizate în practica instructiv-educativă permit elevului
satisfacerea cerinţelor educaţionale prin efort personal sau în colaborare cu alţi colegi. Specific
acestor metode este faptul că se stimulează interesul pentru cunoaştere, este facilitat contactul cu
realitatea înconjurătoare, sporind gradul de socializare a elevilor. În contextul educaţiei integrate,
aceste metode stimulează şi dezvoltă învăţarea prin cooperare. Sunt favorizate astfel cunoaşterea
reciprocă dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă, precum şi integrarea copiilor cu cerinţe
educative speciale în colectivul şcolii generale.
Experienţa practică de până acum în aplicarea metodei de învăţământ prin cooperare a
evidenţiat o serie de rezultate dintre care cele mai evidente sunt :
- creşterea motivaţiei elevilor pentru activitatea de învăţare;
- încrederea în sine bazată pe acceptarea de sine;
- atitudinea pozitivă faţă de personalul didactic, disciplinele de studiu şi conţinutul acestora
de cele mai multe ori conţinutul lecţiei suferă o serie de modificări şi adaptări care să favorizeze
spiritul de investigaţie , descoperirea noului şi cooperarea între elevii clasei);
- relaţii mai bune, mai tolerante cu colegii ,indiferent de apartenenţa etnică sau culturală, clasa
socială , capacitatea intelectuală sau unele deficienţe ale colegilor;
- capacităţi sporite de a percepe o situaţie, un eveniment sau o serie de obiecte şi fenomene din
perspectiva celuilalt;
- confort psihic sporit, dezvoltarea capacităţii de adaptare la situaţii noi, creşterea capacităţii la
efort.
S-a ajuns la concluzia că lecţiile bazate pe învăţare prin cooperare prezintă câteva caracteristici
importante :
a)- răspunderea individuală (se evaluează frecvent performanţa fiecărui elev care trebuie să
ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, iar rezultatele se comunică atât elevului,
cât şi grupului din care face parte);
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b)- interacţiunea directă (elevii se ajută unii pe alţii încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile,
explică celorlalţi , discută ceea ce ştiu, se învaţă unii pe alţii);
c)- interdependenţa pozitivă (elevii realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun
sfârşit sarcina grupului);
d)- deprinderi interpersonale şi de grup mic – grupurile nu pot exista şi nici nu pot funcţiona
eficient dacă elevii nu au şi nu folosesc anumite deprinderi sociale (conducerea, luarea deciziei,
încrederea reciprocă, comunicarea, managementul conflictelor;
e)- procesarea în grup (elevii au nevoie de momente pentru a vedea cât de bine şi-au atins
scopurile şi cât de eficiente au fost în grup; învăţământul monitorizează în permanenţă activităţi de
învăţare a grupurilor, le oferă feed-back, lor şi întregii clase), intervine şi corectează eventualele
confuzii sau răspunsuri incomplete).
Structura unei lecţii alcătuite pe baza metodelor active este diferită de structura unei lecţii
clasice .Momentele principale ale unei lecţii corespund unor etape bine definite şi anume:
1)- evocarea – interpretarea cunoştinţelor noi prin prisma cunoştintelor anterioare (teoria
schemelor din psihologia cognitivă);
b)- realizarea / construirea activă a sensului-- participarea activă din partea elevului;
c)- reflecţia – reevaluarea şi reconstruirea / resistematizarea cunoştinţelor.
Pentru fiecare moment sau etapă a lecţiei se pot folosi o serie de metode sau tehnici de lucru
incluse într-o strategie adaptată disciplinei, conţinutului , vârstei şi performanţei elevilor .
Pentru fiecare moment sau etapă a lecţiei se pot folosi diverse metode sau tehnici de lucru
incluse într-o strategie adaptată disciplinei, conţinutului, vârstei şi performanţei elevilor.
Din această perspectivă, metodele pentru o învăţare activă se pot clasifica în:
- metode care favorizează înţelegerea conceptelor şi ideilor, valorifică experienţa proprie a
elevilor, dezvoltă competenţe de comunicare şi relaţionare, de deliberare pe plan mental şi vizează
formarea unei atitudini active:dezbaterea, discuţia, jocul de rol.
- metode care stimulează gândirea şi creativitatea, îi determină pe elevi să caute şi să dezvolte
soluţii pentru diferite diplome, să facă reflecţii critice şi judecăţi de valoare, să compare şi să
analizeze situaţii date:studiul de caz, rezolvarea de probleme, exerciţiul.
- metode prin care elevii sunt învăţaţi să lucreze productiv unii cu alţii şi să-şi dezvolte abilităţi
de colaborare şi ajutor reciproc: mozaicul, proiectul în grupuri mici.
În condiţiile unei educaţii incluzive, metodele active de învăţare prin cooperare au o mare
eficienţă şi de aceea sugerăm recurgerea la câteva posibile strategii de învăţare care pot fi aplicate cu
succes.
Iată câteva posibile strategii de învăţământ prin cooperare care pot fi aplicate cu mare eficienţă
şi în condiţiile şcolii incluzive : predicţiile în perechi , gândiţi – lucraţi în perechi – comunicaţi ,
rezumaţi – lucraţi în perechi – comunicaţi, ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, brainstormingul şi
brainstormingul în pereche, activitatea dirijată de citire-gândire, interviu în etape, creioanele la
mijloc, unul stă, ceilalţi circulă, turul galeriei, jurnalul cu dublă intrare, eseul de cinci minute, cubul,
bulgărele de zapadă, ciorchinele.
1. Predicţiile în perechi – pot fi folosite la diverse discipline, dar mai ales la ariile curriculare
(limbă şi comunicare, om şi societate). Elevii vor fi grupaţi în perechi, având fiecare o foaie de hârtie
şi un creion. Profesorul le oferă o listă de câteva cuvinte dintr-o povestire, o relatare sau un scenariu.
Fiecare pereche, în urma discuţiilor, va trebui să alcătuiască o compunere sau un scenariu pe baza
unor predicţii în jurul listei de cuvinte oferite. Această activitate poate fi făcută o singură dată la
început, sau poate fi repetată în decursul lecturării textului de către profesor, permiţându-le elevilor
să-şi modifice predicţiile de la un moment la altul al acţiunii descrise în text. În acest mod, elevii pot
fi implicaţi în desfăşurarea acţiunii prezentate, sunt încurajaţi să emită idei şi să-şi valorifice
experienţa socială şi culturală pe care o deţin.
EXEMPLU DE ACTIVITATE
Clasa: a III-a
Obiectul: Compunere
Subiectul: Primăvara-n sărbătoare
Li se oferă următoarea listă de cuvinte: bucurie, primăvara, păsări călătoare, copilărie,
mireasmă, ghiocei, natura, viorele.
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Cu ajutorul acestora , compunerea va fi realizată prin îmbinarea creativă a mai multor perechi
de cuvinte.
2.Brainstormingul şi brainstormingul în pereche, individual sau în perechi - elevii prezintă sau
scriu pe hârtie toate lucrurile pe care le ştiu despre un anumit subiect. Este o metodă folosită des în
etapa de evocare a lecţiei.
EXEMPLU DE ACTIVITATE
Clasa: a III-a
Obiectul: Limba română
Subiectul: Adjectivul
Elevilor li se cere să scrie individual în caiete câte un adjectiv însoţit de un substantiv posibil pe
care îl vor pune în paranteze.
Pe tablă vor fi scrise toate exemplele date; apoi în perechi, elevii caută adjectivele cu sens opus.
3. Rezumaţi – lucraţi în perechi- comunicaţi – elevii citesc un text (sau ascultă lectura unui text,
la clasele mai mici), după care fiecare, individual, rezumă în două fraze textul respectiv, apoi
împreună cu un coleg formează o pereche, îşi prezintă unul altuia rezumatele, evidenţiază
asemănările şi deosebirile şi elaborează un rezumat în comun, care va fi prezentat tuturor colegilor
din clasă. Metoda poate fi aplicată şi după o discuţie asupra unui subiect, după o prezentare sau o
prelegere a profesorului.
4.Masa rotundă/ Cercul- este o tehnică de învăţare prin colaborare care presupune trecerea din
mână în mână a unei coli de hârtie şi a unui creion în cadrul unui grup mic. De exemplu, un elev
dintr-un grup notează o idee pe hârtie şi o dă vecinului din stânga. Acesta scrie şi el o idee şi
transmite hârtia şi creionul următorului.Există şi o variantă a acestei metode, în care fiecare membru
al grupului are un creion de o anumită culoare, diferită de a celorlalţi, şi se transmite doar coala de
hârtie. Această ultimă variantă are avantajul că obligă fiecare elev din grup să contribuie în mod egal
la exprimarea ideilor şi îi permite profesorului identificarea mai uşoară a elevilor care alcătuiesc
grupul.
Cercul este forma orală a mesei rotunde, în care fiecare membru al grupului contribuie cu o
idee la discuţie în mod sistematic, de la dreapta la stânga.
Interacţiunea şi cooperarea, care sunt proprii strategiilor comprehensive, se referă la nevoia
cultivării interrelaţiilor ca resursă de învăţare în clasa de elevi.
Depinde de modul în care profesorul identifică, stimulează şi orientează relaţiile sociale din
grupul şcolar,astfel încât acestea să devină factor de facilitare a învăţării tuturor.
Negocierea obiectivelor învăţării şi a soluţiilor de rezolvare a unor probleme,învăţarea prin
cooperare, ascultarea şi acceptarea opiniilor, luarea împreună a unor decizii constituie momente
active şi efervescente ale predării şi învăţării.
Înţelegând rolul social al învăţării în clasă, aceste strategii potenţează adaptarea pentru viaţa
socială prin cultivarea competenţelor psihosociale de bază şi a relaţiilor de cooperare între membrii
grupului şcolar, indiferent de capacităţile şi performanţele lor, valorizând părţile pozitive ale
personalităţii fiecăruia.
Dacă strategiile tradiţionale îşi propun cultivarea relaţiilor de prietenie şi înţelegere între copii,
strategiile incluzive au o implicaţie mai profundă. Ele îi învaţă pe copii să se accepte aşa cum sunt,
indiferent de etichetele pe care societatea le pune, şi să colaboreze în vederea realizării obiectivelor
de interes comun.
Marele avantaj al acestor metode constă în valenţele lor formative şi posibilitatea evaluării
continue şi obiective a elevilor . Dezavantajul constă în dificultatea aplicării lor într-un sistem rigid,
cu un program aglomerat pentru elevi şi cu un conţinut supradimensionat pentru majoritatea
disciplinelor .
Forma fundamentală şi cea mai importantă de suport, pentru ca toţi elevii să înveţe cu succes
în şcoli care aspiră la realizarea educaţiei incluzive este în primul rând sprijinul acordat chiar de către
învăţătorul clasei .
În acelaşi timp, însă date fiind dezavantajele şi dificultăţile pe care unii elevi le întâmpină în
şcoală, este adeseori oportun să fie avute în vedere şi alte resurse din afara clasei , care pot fi uneori
şi servicii specializate. Provocarea de bază este aceea de a fi mai întâi utilizate orice resurse
disponibile la nivelul şcolii, dacă este necesară completarea şi sprijinirea muncii cadrelor didactice .
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN ŞCOALA CONTEMPORANĂ
ÎNV. JURCA RODICA ,
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 BOCŞA
ÎNV. VOIN STANEC VIOLETA,
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BOZOVICI
În anii petrecuţi la catedră, m-am confruntat la fiecare generaţie cu unul sau mai mulţi elevi
cu ,,cerinţe speciale în educaţie “. În urma examinării acestora de către un specialist şi de către
mine însămi, am ajuns la concluzia că nivelul lor intelectual este mai redus, unii prezintă
tulburări de limbaj sau tulburări emoţionale şi de comportament.
Deoarece am lucrat şi în învăţământul special, am considerat că cea mai bună decizie este
orientarea acestor copii spre o şcoală specială, ştiind că aceasta asigură un nivel corespunzător
vârstei şi cerinţelor societăţii pentru un om activ, autonom şi independent.
Totuşi, în urma integrării europene, şcoala românească a trebuit să se adapteze la noile
orientări privind educaţia, punându-se, în prezent, tot mai mare accent pe egalitatea şanselor la
educaţie. În acest sens, educaţia incluzivă sau învăţământul integrat se referă la ,,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” (C.
Neamţu, A. Gherguţ).
În conformitate cu principiul normalizării, principiu ce s-a impus în teoria şi practica
educaţiei, normalizarea este procesul prin care se asigură accesul la condiţii de viaţă cât mai
apropiate posibil de caracteristicile vieţii obişnuite pentru toate categoriile de persoane. Astfel,
elevii cu cerinţe educative speciale (cei cu deficienţe senzoriale, intelectuale, copii defavorizaţi
socio-economic şi cultural, elevi cu dificultăţi de învăţare, tulburări socio-afective şi
comportamentale, copii din centre de asistenţă şi ocrotire), să aibă acces în şcolile de masă, iar
şcoala trebuie să se adapteze cerinţelor acestora, incluzive prin adoptarea unui curriculum
accesibil.
Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale stabileşte principii,
obiective şi finalităţi ale educaţiei speciale, specificul serviciilor educaţionale şi facilităţile
acordate unităţilor de învăţământ integratoare.
,,Şcoala incluzivă reprezintă un mijloc care creează comunităţi primitoare, construieşte o
societate incluzivă şi oferă educaţie pentru toţi”, se spune în Declaraţia de la Salamanca.
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Astfel, se poate răspunde unei mari diversităţi de copii, în special, copiilor marginalizaţi,
defavorizaţi şi / sau excluşi de la educaţie.
Începând cu anul şcolar 2007-2008, lucrăm cu elevi cuprinşi în Programul de sprijin /
integrare şcolară, fiind participanţi ai contactului / proiectului de parteneriat între Şcoala
Specială Bocşa şi Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 1 Bocşa. Unul dintre serviciile specializate
necesare în integrarea acestor elevi este realizat de către cadrul didactic itinerant împreună cu
care desfăşurăm activitatea. Elevii care beneficiază de acest tip de serviciu sunt copii cu
dificultăţi de învăţare, copii cu cerinţe educaţionale speciale, pentru care există solicitare scrisă
din partea familiei şi un elev diagnosticat cu ADHD.
Dintre activităţile cele mai importante pe care le desfăşoară cadrul didactic de sprijin /
itinerant este colaborarea cu învăţătorul clasei în care sunt elevi cu CES şi consilierea familiilor
acestor elevi.
Cadrul didactic itinerant participă în timpul orelor de predare la activităţile desfăşurate în
clasă, organizează activităţi de intervenţie personalizată în grupe, de trei ori pe săptămână,
desfăşoară activităţi de tip terapeutic-cognitiv-operaţional, atât individual cât şi în grup,
elaborează şi realizează planul de intervenţie precum şi adaptarea curriculară în parteneriat cu
învăţătorul clasei. De asemenea, evaluează, în parteneriat cu echipa, rezultatele aplicării
programelor curriculare adoptate şi orientează către comisia internă de evaluare continuă toţi
acei elevi care prezintă cerinţe educaţionale speciale şi nu beneficiază de servicii educaţionale
de sprijin.
În prezent, avem în derulare proiectul de parteneriat educaţional ,,Împreună vom reuşi”,
beneficiarii proiectului fiind elevii cuprinşi în programul de sprijin / integrare.
În cadrul proiectului, acordăm sprijin elevilor integraţi în şcoala de masă, derulăm activităţi
care vizează dezvoltarea de abilităţi de viaţă la copii, participând împreună cu alţi copii şi
adulţi la acţiuni specifice.
De asemenea, desfăşurăm activităţi şcolare şi extraşcolare cu ocazia sărbătorilor religioase
sau a altor evenimente.
Problematica actuală cu care ne confruntăm este complexă şi provocatoare, existând atât
dificultăţi în activitate, cât şi lucruri noi de învăţat. Pentru noi, activitatea oferă ocazii de
evaluare şi reevaluare a atitudinii pedagogice, ceea ce, sperăm, conduce la rezultate benefice
pentru toţi elevii.
Comunicarea bună şi colaborarea dintre cadrele didactice implicate au făcut ca rezultatele de
până acum să fie mulţumitoare, garantându-se copiilor care beneficiază de programul de sprijin
drepturi şi şanse egale prin accesul la educaţia oferită în şcoala de masă.
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PROGRAM DE INTERVENŢIE EDUCAŢIONALĂ ŞI PSIHOLOGICĂ
PENTRU TULBURĂRI DE VORBIRE/LIMBAJ
Profesor pentru învăţământul primar:Kovacs Sorina-Anica
Şcoala cu clasele I-VIII nr.1, Bocşa
a) Diagnostic: dislalie polimorfă, bâlbâială, tahilalie
b) Definiţii comportamentale :
1) Deficienţe expresive de limbaj, demonstrate prin vocabular evident limitat, erori gramaticale
frecvente şi dificultăţi în memorarea cuvintelor sau în producerea propoziţiilor de lungime şi
complexitate adecvate dezvoltării mentale.
2) Eşecuri frecvent semnalate în reproducerea sunetelor adaptate dezvoltării mentale.
3) Bâlbâială repetată demonstrată prin alterarea fluenţei verbale şi a paternurilor temporale de
limbaj.
4) Deficienţe în producerea sunetelor sau în fluiditate, ce intervin sever în performanţele
şcolare sau în integrarea şcolară.
5) Retragere şi izolare socială în cadrul grupului şcolar în care i se cere să comunice.
c) Obiective de intervenţie:
I.OBIECTIV DE LUNGĂ DURATĂ:
Îmbunătăţirea abilităţilor expresive şi receptive până la nivelul capacităţilor; atingerea nivelului
de stăpânire a sunetelor din vorbire, apropiat vârstei şi dialectului; eliminarea bâlbâitului; vorbire
fluentă cu un ritm normal pe o bază ordonată, consecventă.
II. OBIECTIVE DE SCURTĂ DURATĂ:
1. Evaluarea din punct de vedere psihoeducaţional.
2. Testarea psihologică.
3. Coroborarea cu consultaţia / examinarea medicală.
4. Încetarea verbalizării negaţiei, din cadrul familiei, referitoare la deficienţa subiectului.
5. Acceptarea recomandărilor făcute de o echipă multidisciplinară din cadrul şcolii referitoare
la intervenţiile asupra limbajului sau asupra educaţiei.
6. Acceptarea verbală a serviciilor educaţionale speciale pentru a interveni asupra deficienţelor
de vorbire/limbaj.
7. Acceptarea terapiei şi cooperării în cadrul recomandărilor sau intervenţiilor oferite de către
logoped.
8. Implementarea unor metode de intervenţie de către părinţi, învăţătoare şi logoped ce au ca
scop întărirea abilităţilor şi compensarea (diminuarea) deficienţelor.
9. Menţinerea unei comunicări regulate între părinţi, învăţătoare şi logoped.
10. Lăudarea şi susţinerea pozitivă a subiectului de către părinţi referitoare la dezvoltarea
abilităţilor de comunicare.
11. Mărirea timpului petrecut, de către părinţi cu subiectul, în activităţi care construiesc şi
facilitează dezvoltarea limbajului.
12. Îmbunătăţirea sistemului de comunicare din cadrul familiei.
13. Reducerea gravităţii şi frecvenţei discontinuităţii în vorbire.
14. Completarea cu un program sistematic de desensibilizare pentru a reduce ritmul vorbirii şi a
controla bâlbâiala.
d) Strategia de intervenţie:
Voi prezenta, în continuare, modalităţi concrete folosite în activitatea de terapie recuperatorie
desfăşurată timp de doi ani cu elevul T.V. Încă de la începutul clasei I am încercat să-i asigur o
recuperare completă din punctul de vedere al limbajului şi al integrării în colectiv. Am realizat o
evaluare psihoeducaţională, care să-i ateste abilităţile intelectuale şi să excludă prezenţa altor
posibile deficienţe. Am discutat cu familia elevului şi în urma acestei discuţii am luat legătura cu
profesorul logoped şi cu medicul de familie.
T.V. a fost supus unei evaluări logopedice în vederea determinării prezenţei unor deficienţe
precum şi a acceptării sale pentru serviciile unei educaţii speciale. De asemenea elevul a fost
examinat medical de medicul de familie, pentru a exclude cauze medicale ce ar putea interveni în
dezvoltarea limbajului. Tot medicul de familie i-a făcut trimitere pentru o examinare
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neuropsihologică de specialitate, în urma acestui consult a fost exclusă posibila prezenţă a unor
factori organici care ar putea contribui la deficienţele copilului. A avut loc o consultare cu părinţii
elevului, învăţătoarea şi logopedul asupra proiectării unei strategii de intervenţie efective, care să
consolideze punctele tari şi să compenseze deficienţele existente. Profesorul logoped a stabilit,
împreună cu părinţii, un program de asistenţă suplimentară în vederea îmbunătăţirii abilităţilor de
comunicare şi limbaj.
În cadrul procesului instructiv-educativ desfăşurat la clasă am efectuat o serie de exerciţii de
terapie cu caracter general: exerciţii de mobilitate a aparatului fono-articular; exerciţii de mobilitate a
maxilarului, de mobilitate pentru limbă; exerciţii pentru buze şi obraji; exerciţii pentru vălul palatin.
În orele de educaţie fizică şi educaţie muzicală am efectuat exerciţii de respiraţie.
Am dezvoltat auzul fonematic al elevului prin: imitarea sunetelor din natură prin jocuri, prin
pronunţia unor onomatopee. Am exersat pronunţarea unor serii de silabe, pronunţarea ritmică a
poeziilor, proverbelor, frământări de limbă, structuri ritmate şi numărări. În timpul tuturor orelor de
curs l-am antrenat, l-am stimulat şi l-am încurajat pe T.V. să participe la toate activităţile. Am avut
grijă în permanenţă să i-se vorbească şi să vorbească rar, clar şi corect.
Pe parcursul claselor I şi a II-a am urmărit dezvoltarea mobilităţii aparatului articular;
dezvoltarea respiraţiei corecte; educarea auzului fonematic; pronunţarea corectă a sunetelor;
consolidarea sunetului corect; introducerea sunetului în silabe; introducerea sunetului în cuvinte;
diferenţierea sunetului la nivel de silabe şi cuvinte; exersarea sunetului corect în propoziţii, în texte,
poezii, ghicitori, proverbe.
În desfăşurarea programului terapeutic am respectat următoarele principii: particularităţile de
vârstă ale elevului, ale tipului de deficienţe; am respectat succesiunea etapelor de corectare;
accesibilitatea şi folosirea jocului în terapia dislalică; trecerea corectării prin planuri acţionale
diferite: de la imagine la fonem, de la fonem la grafem şi invers; continuarea activităţii terapeutice în
familie.
Am încurajat părinţii în menţinerea unei comunicări regulate, atât cu mine că învăţător, cât şi
cu profesorul logoped pentru facilitarea dezvoltării vorbirii elevului, dar şi pentru a cunoaşte
progresele realizate de acesta. Părinţii au fost îndrumaţi în direcţia laudei frecvente şi a reîntăririi
pozitive a dezvoltării copilului lor.Elevului i-au fost repartizate teme zilnice care îl solicitau să le
citească părinţilor, apoi să le povestească cele citite în vederea dezvoltării vocabularului.
e) Concluzii:
La început progresele erau minime şi se obţineau foarte greu, apoi au început să se observe tot
mai mult rezultate din ce în ce mai bune obţinute de elev, cu ajutorul tuturor celor implicaţi. S-a
ajuns în decursul a doi ani şcolari la o recuperare totală a copilului.
Acum, după ce am parcurs împreună şi un semestru din clasa a III-a, T.V. este un elev cu
rezultate foarte bune la învăţătură şi la purtare, care doar atunci când este foarte emoţionat vorbeşte
foarte rar şi apăsat, ca nu cumva să greşească.
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DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE
ÎN CLASA MEA
INST. OANCEA CORINA
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII TIROL
STRUCTURA : ŞCOALA CU CLASELEI-IV DOCLIN
Domeniul dificultăţilor de învăţare este considerat chiar un domeniu al tranziţiei de la
concepţiile vechi care puneau accentul pe deficienţă şi pe caracteristicile ei , la concepţiile din
psihopedagogia specială care evidenţiază nevoia de sprijin şi încrederea în potenţialităţile fiecărei
persoane , unicitatea ei în raport cu învăţarea şi trecerea de la o înţelegere categorială a problemelor
cu care se confruntă copilul în procesul dezvoltării sale la o concepţie noncategorială , axată pe
soluţii individualizate , şi nu pe etichetări .Respectând dreptul fiecărui copil la educaţie şi învăţare
,această abordare face posibile relaţiile de colaborare , de cooperare şi ajutorare în cadrul învăţării .
Există o mare diversitate de dificultăţi cu care se confruntă copiii în procesul de învăţare.
Termenul este de mare extindere şi se referă de la probleme simple , trecătoare , la probleme
permanente ale procesului de învăţare .
Se consideră că dificultăţile şcolare constituie o realitate ce trebuie abordată ca firească ,
depăşirea ei fiind necesară chiar în interiorul clasei de elevi . Dacă ne gândim la unul dintre
drepturile copilului şi anume la dreptul la educaţie atunci vom şti că aceasta este sarcina tuturora : a
copilului , a profesorului , a familiei şi a comunităţii . În calitate de profesori avem ocazia să
descoperim cu ce probleme se confruntă copilul în procesul de învăţare şi suntem primii care putem
lua măsuri . Dacă acestea nu sunt suficiente vom apela la ajutorul celorlalţi factori implicaţi în viţa
copilului .
Ca profesori la clasă este firesc să ne preocupe să definim corect problemele pe care le au
copiii . Însă mult mai important este să rezolvăm problemele . Preocuparea noastră de bază trebuie să
fie gradul în care fiecare elev face faţă provocărilor şcolare , achiziţionează şi se integrează în
curriculum – ul şcolar . Indiferent de particularităţile sale de învăţare copilul trebuie să se simtă
valorizat şi respectat ca o persoană care învaţă .Trebuie să ne extindem domeniul de competenţe şi
deprinderile de acţiune printr – un efort reflexiv şi analitic , care identifică şi înţelege modul şi stilul
în care să fie abordaţi prin predare – învăţare elevii care prezintă dificultăţi de învăţare.
Lucrând de mulţi ani la catedră pot spune că am întâlnit mulţi copii care s – au confruntat cu
dificultăţi în procesul de învăţare . Nu pot spune însă că pe toţi am reuşit să-i ajut cât ar fi avut
nevoie . Asta din cauză că la unii părinţii au refuzat să se implice , la alţii pentru că ar fi avut în plus
nevoie şi de ajutor specializat ( logoped , profesor de sprijin ) . Din păcate asta este o ,, boală” a
şcolilor din mediul rural , lipsa specialiştilor la care să apelezi , încă slaba implicare a comunităţii .
Îmi place să cred însă că pe măsură ce a trecut timpul am învăţat în primul rănd eu să ofer ajutor unor
astfel de copii , am învăţat să-i implic şi pe părinţi şi sper că şi comunitatea se va implica mai mult .
O să mă rezum la a prezenta trei copii la care am depistat dificultăţi de învăţare şi la modul
cum am procedat pentru depăşirea lor .
Elevul D.C.F. , clasa a III – a , prezenta dificultăţi de povestire a unui text citit , în condiţiile
în care are deprindere de citire foarte bună , nu are probleme de memorie . Reţine doar câteva idei de
la începutul textului .
Am pornit de la texte scurte pe care am solicitat să le reproducă pe baza întrebărilor.Aici nu
au fost probleme , a reuşit să reţină mesajul şi să reproducă esenţialul . Problema era de structurare a
materialelor mai complexe ca întindere şi conţinut .Pe parcursul anului trecut am observat că
formulează propoziţii relativ scurte , cu mesaj simplist , cu nuanţe repetitive , stereotipe . Acest lucru
se întâmpla în clasă , la teme îmi alcătuia propoziţii mult peste nivelul clasei . Problema era că le
alcătuia mama , nu el .
După discuţii şi explicaţii date mamei am reuşit să o conving să nu –i mai facă tema . Încet
copilul a început să capete încredere în el . Apoi am început munca pentru remedierea dificultăţii .
Aceasta s-a desfăşurat atât în clasă cât şi după ore de două ori pe săptămână .Paşii pe care i-am urmat
au fost : împărţirea textului în fragmente , extragerea ideii principale din fiecare fragment ,
întocmirea unui plan de idei , realizarea unei povestiri , prin legarea şi dezvoltarea ideilor din plan
.Pentru ficare obiectiv propus am stabilit strategiile de predare şi de evaluare . I-am comunicat
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fiecare progres , ceea ce l-a stimulat şi motivat pentru a merge mai departe . Am beneficiat de tot
sprijinul mamei chiar dacă la început nu a fost încântată să rămână copilul ei după ore . M-a ajutat şi
faptul că nu l-am izolat oprindu-l singur după ore . De fiecare dată mai rămâneau şi alţi doi copii cu
alte dificultăţi , dar şi unul sau doi copii fără probleme .Am observat că lucrau mai bine aşa , nu se
simţeau stingheri faţă de colegi , noi urmărim să-i ajutăm , nu să-i separăm de ceilalţi .Rezultatele au
fost mulţumitoare .
Nu aceleaşi satisfacţii le-am avut în cazul copilului B.S.Aici nu am reuşit să o conving pe
mamă ( tatăl lipseşte din peisaj ) să accepte să rămână după ore .Copilul are mari lacune , provine din
repetenţie .În clasă pot lucra foarte puţin cu el . Are probleme care ar necesita sprijinul unui logoped
, poate chiar şi ajutor de la un consilier .Aceste lucruri nu sunt posibile pentru că în localitate nu
există , iar eu nu pot să-l duc în oraş fără acordul mamei.Ea din păcate nu este interesată deloc .Mă
simt neputincioasă , nu am nicio satisfacţie să-l las repetent .Sunt sigură că în câţiva ani se va pierde,
va abandona şcoala .
Un alt exemplu este eleva C. A.M. care întâmpină dificultăţi în rezolvarea problemelor cu
mai mult decât o operaţie , în condiţiile în care foloseşte termeni matematici adecvaţi , efectuează
operaţii matematice , cu şi fără trecere peste ordin .
Am început prin a o activa cât mai mult în clasă în citirea şi analiza problemei . Plecarea a
fost de la probleme care se rezolvă printr-o operaţie la care am adăugat o întrebare în plus, apoi chiar
două întrebări . Pas cu pas am reuşit , eleva trăia cu intensitate maximă fiecare succes obţinut . A
căpătat chiar mai multă încredere în ea . La început voia să renunţe , spunea că ea nu poate , că nu o
duce capul . Sunt sigură că îi cita pe părinţi care nu aveau răbdarea necesară să o ajute acasă.
După cum s-a văzut şi din exemplele date sprijinul părinţilor este foarte important . De multe
ori cred că şi ei ar avea nevoie de şcoală, evident o şcoală a părinţilor . Probabil că şi pentru ei este
greu să înţeleagă că un copil dacă vine la şcoală nu are nevoie doar de dascăl . Este mai comod să
gândeşti aşa . Dar fără sprijinul şi acordul lor , care constituie punctul de plecare în intervenţia asupra
problemelor de învăţare , noi nu putem face totul . Ei sunt cei care decid în final ce este mai bine
pentru copilul lor .Noi putem totuşi să-i consiliem şi pe părinţi dacă ne pricepem şi dacă sunt dispuşi
.
Indiferent cum privim sau abordăm dificultăţile de învăţare noi trebiue să înţelegem că nici
un copil nu trebuie să rămână în afara sistemului educaţional .Este un drept fundamental dar şi o
necesitate individuală şi socială .Toţi copiii trebuie să beneficieze de educaţie .Noi avem doar de
descoperit ce putem face ca toţi elevii să înveţe .Toţi copiii pot învăţa însă este sigur că nu o vor face
dacă nu vor frecventa şcoala.Este nevoie să fie respectate cerinţele copiilor şi în afara şcolii .Aici
intervine rolul tot mai des solicitat al comunităţii locale .
Şcoala românească mai are multe de făcut în această privinţă şi în special comunitatea locală
care cunoaşte cel mai bine problemele din interiorul său trebuie să se implice mult mai mult şi mai
eficient în viaţa şcolilor.
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COLABORAREA ŞCOALĂ –FAMILIE ŞI ROLUL EI ÎN ASIGURAREA
COEZIUNII SOCIALE
Prof. Stefanovici Elena - Liceul de Artă „Sabin Păuţa” Reşiţa
Prof. Humiţă Alina – Grup Şcolar Industrial Al. Popp Reşiţa
Concepţia nouă despre învăţarea formativă plasează elevul în centrul acţiunii educaţionale.
Întreaga activitate la care este solicitat trebuie concepută şi dirijată astfel încât, îndrumat şi
orientat de învăţător, elevul să poată demonstra că poate îndeplini programul învăţării, educându-se
pe sine. Din această perspectivă se schimbă şi rolul părinţilor faţă de copilul devenit elev. Ei înşişi au
nevoie de instruire în ceea ce priveşte modul de urmărire a îndeplinirii sarcinilor şcolare şi controlul
conduitei copilului. Sunt părinţi care intervin în activitatea de învăţare a copilului în mod
necorespunzător, fie având tendinţa de a se substitui copilului în efectuarea unor teme, prin alte
metode decât cele indicate de învăţător, fie manifestând exigenţe nerealiste faţă de acesta. Caracterul
contradictoriu nu poate duce decât la confuzie, diminuând simţul răspunderii.
După cei şapte, mai nou, şase ani de-acasă, şcoala are un rol primordial în asigurarea
educaţiei copiilor. Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga societate.
Colaborarea între toţi factorii educaţionali, în primul rând între şcoală şi familie, este stringentă.
Şcoala nu-şi poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învăţătură,
dacă nu cunoaşte condiţiile familiale de muncă şi viaţă ale copiilor. Apoi, o serie de aspecte ale
comportamentului elevilor, absenţe, disciplină, mod de reuşită la învăţătură etc, nu se pot cunoaşte şi
rezolva în modul cel mai eficient fără contactul cu familia. Părinţii nu pot cunoaşte pe deplin
psihologia copilului lor dacă nu află şi modul lui de comportare în condiţiile şcolare. Activitatea de
acasă este o continuare a activităţii pedagogice de la şcoală şi invers - activitatea de la şcoală este o
continuare a activităţii de acasă. întregul proces de educaţie şi mai ales de instrucţie se realizează atât
la şcoală, cât şi acasă.
După cum spunea Măria Montessori, Copilul care se naşte nu intră într-o ambianţă naturală,
el intră în civilizaţie.
Şcoala colaborează cu familia în domeniul învăţării elevului, în domeniul comportamentului,
în domeniul dezvoltării lui fizice, intelectuale, morale şi estetice, în domeniul deprinderilor şi
priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităţilor libere, angajării copilului în diferite
domenii de activitate în afară de clasă şi şcoală.
La şedinţele cu părinţii am vorbit pe larg despre modul în care aceştia îşi pot ajuta copiii în
învăţarea lecţiilor, dar mai ales în controlul temelor de casă. Copilul nu trebuie să vină la şcoală cu
temele nefăcute. De aceea, părinţii trebuie să cunoască cum se controlează şi cum poate fi ajutat
copilul în cazul în care întâmpină unele greutăţi în realizarea lor. Totodată, părinţii trebuie să
cunoască dacă copilul lor are o comportare corectă faţă de învăţătoare şi colegii de clasă, dacă
purtarea lui pe stradă şi în alte locuri este corespunzătoare.
„A-ţi învăţa copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moştenirea cea mai preţioasă"
(Mantegazza).
Rolul familiei în educaţia copilului nu încetează la vârsta şcolarizării. Este greşită concepţia
unor părinţi, de felul: „l-am dat la şcoală, înveţe-1 dascălul". Şcoala şi dascălul nu pot suplini cu totul
lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ îşi găseşte eficienţa dorită atunci când între cei
doi factori, şcoală şi familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului.
Din experienţa pe care am avut-o până în prezent, mi-am putut da seama că există familii care
se mândresc cu atitudinea severă faţă de copii. Severitatea este necesară, dar cu măsură, altfel copilul
creşte timorat de gândul pedepsei, începe să mintă şi se îndepărtează de părinţi. Am avut cazuri de
copii care începeau să plângă când luau calificative de bine sau suficient, spunând că vor fi bătuţi şi
pedepsiţi acasă. Mai gravă este situaţia când părinţii sunt împărţiţi în „tabere", unul sever şi celălalt
indulgent (unul „procuror", altul „avocat" sau unul „cloşcă", celălalt „uliu"). Nici într-un asemenea
climat familial nu se realizează o educaţie sănătoasă.
La polul opus „familiei severe" am întâlnit „familia permisivă", familie în care toţi se învârt
în jurul poftelor copilului. Un astfel de copil va ajunge egoist, pentru că în familia sa el a cunoscut
numai drepturi, nu şi îndatoriri. Cu aceşti copii se lucrează foarte greu şi devin dificili, deoarece ei
cred că şi la şcoală vor avea parte de aceleaşi privilegii.
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Mediul influenţează, iar educaţia acţionează nu însă independent, ci corelativ.
Pentru a-mi da seama de interesul ce-1 manifestă fiecare părinte pentru şcoală şi, mai ales, pentru a
cunoaşte nivelul de la care urma să pornesc cu micii elevi, în prima zi de şcoală, am dat un
chestionar părinţilor acestora, cu diferite întrebări (chestionar prezentat mai sus).
După acest chestionar, mi-am putut da seama de părinţii interesaţi, în adevăratul sens al
cuvântului, de şcoală, de viitorul copilului. Pentru a-mi da seama de caracteristicile fiecărui elev din
clasă, am aplicat metoda sociometrică. Totodată, am sondat şi caracteristicile mai importante ale
întregii clase. Aplicând testele sociometrice, am observat câteva categorii de interrelaţii în cadrul
colectivului de elevi: relaţii reciproce (de atracţie sau de respingere), manifestări pozitive sau
negative, înclinaţii spre integrare socială de diferite grade, comportamente cooperante ori ostile,
agresive.
Tot pentru o cunoaştere mai bună a elevilor, am folosit şi metoda studiului de caz. Astfel, am
reuşit să cunosc atmosfera şi climatul educativ din familie, structura familiei, condiţiile materiale,
comportamentul părinţilor faţă de elev, dezvoltarea fizică, starea sănătăţii şi dezvoltarea psihică.
Pentru ca relaţia dintre şcoală şi familie să fie cât mai apropiată şi să-1 ajute pe micul elev să
se încadreze mai uşor în procesul de învăţământ, am implicat direct părinţii în activităţile de
consiliere şi orientare, desfăşurate în afara orelor. De asemenea, părinţii au venit cu idei de realizare
a unor activităţi extraşcolare. Am conceput împreună trasee pentru excursii, am vizitat diferite
obiective propuse de ei, am organizat concursuri sportive la care au fost prezenţi şi părinţii, am
pregătit măşti şi costume pentru carnaval în colaborare, am ţinut în faţa părinţilor serbări, care au
permis acestora să vadă manifestările elevilor, rezultatul muncii lor, trăirile şi comportamentul
acestora. Astfel, părinţii se simt utili şi prezintă mai mult interes pentru şcoală. Colaborarea devine
una apropiată şi bogată în conţinut, nicidecum una protocolară.
Vizitele făcute la domiciliul elevilor sunt momentele în care se realizează o cunoaştere
amănunţită a împrejurărilor de viaţă pe care le trăieşte copilul, a valenţelor pozitive şi negative ale
mediului asupra „eului" elevului.
Unii părinţi nu au mai avut copii în şcoală. Pentru ca rolul lor de supraveghetori să fie mai
uşor şi să-i ajute pe copii să se integreze rapid în procesul de învăţământ, la lectoratele cu părinţii am
prezentat câteva teme axate pe rolul familiei în educaţia şcolarului mic: „Relaţia dintre copii şi
părinţi"; „Regimul zilnic al elevului în familie"; „Ce trebuie să ştie părinţii"; „Ce este activitatea de
învăţare"; „Cum învăţăm mai uşor"; „Debutul şcolar"; „Modelul familial"; „Condiţiile de mediu
pentru pregătirea lecţiilor".
Şcolarul de clasa I învaţă sub influenţa impulsurilor adulţilor. Dorinţa sa de a se adapta
statutului de şcolar se naşte şi sub influenţa dorinţei de a-i bucura pe părinţi sau măcar de a nu-i
supăra şi a-şi atrage o sancţiune din partea acestora.
Treptat, intervine în motivaţie învăţătoarea, prin rolul psihologic pe care-1 joacă în raport cu
copiii. învăţătoarea trebuie să fructifice această „deschidere" a personalităţii şcolarului mic spre trebuinţa de a afla, de a cunoaşte, pentru a-i cultiva ataşamentul faţă de şcoală şi învăţătură, dragostea şi
interesul pentru cunoaştere.
După John Dewey, educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că
şcoala trebuie să reprezinte viaţa actuală, viaţă tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe
care el o duce în familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui dejoacă.
Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă şi ar fi păcat ca prin acţiunea
noastră să uniformizăm aceste individualităţi. Personalitatea micului şcolar este în formare, deoarece
este rezultatul unei evoluţii lungi, care are loc, în primul rând, în condiţiile interacţiunii cu mediul
social.
învăţătorul este şi va rămâne „izvorul viu" al unei vieţi deloc uşoare, cu multe „cărări întortocheate",
pe care are misiunea de a-i conduce pe copii spre „ţinta reuşitei".
Se ştie că educaţia, ca acţiune socială organizată, se desfăşoară într-un cadru constituit pe
baza unor valori perene şi cu participarea tuturor factorilor educaţionali: familia, şcoala, instituţii
culturale, mass-media, structuri asociative etc. La nivelul acestor factori se formează medii
educaţionale care exercită influenţe specifice asupra noilor generaţii.
Familia şi şcoala reprezintă cei mai importanţi factori educaţionali, fiind adevăraţi piloni ai
educaţiei. Mediul familial îi oferă copilului modele de comportamente pe care, de regulă, acesta le
imită cu fidelitate. Acum şi aici se pun bazele unor deprinderi şi obişnuinţe elementare de
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comportare morală, dar se face şi trecerea spre înfiriparea unor reprezentări, noţiuni, valori morale,
convingeri prin care se exprimă atitudinea copilului faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă de
societatea în care se afirmă.
Ca factor al educaţiei formale, instituţionalizate, şcoala este organizaţia socială special creată
pentru educarea tinerei generaţii. în cadrul mediului şcolar, educaţia şi instrucţia se împletesc
armonios, într-o formă optimă, în mod gradat, conform unor standarde şi finalităţi propuse.
Numai printr-o colaborare strânsă, susţinută şi fluentă, familia şi şcoala pot pune în aplicare
acest proces de educare a fiinţei umane în devenire. Esenţial este ca cei doi factori să-şi dirijeze
acţiunile spre un scop comun, să-şi concentreze şi să-şi focalizeze influenţele spre acelaşi deziderat:
formarea tipului de personalitate solicitat de imperativele lumii moderne.
Concomitent cu intrarea copilului în mediul şcolar, acţiunea educativă a familiei se
îmbogăţeşte şi devine mai profundă. Pentru ca elevul să obţină performanţe calitative superioare, este
necesară o punte de comunicare, o conexiune reală între cei doi factori la care ne referim. O bună
informare a părinţilor cu privire la frecvenţă, mod de manifestare intelectuală şi comportamentală,
precum şi identificarea unor căi, direcţii, procedee acţionale pentru ameliorarea ori dezvoltarea
personalităţii elevului pot asigura succesul procesului de învăţământ.
Formele de manifestare ale colaborării dintre familie şi şcoală sunt îndeobşte cunoscute. Vom
evidenţia unele dintre acestea.
Vizitele reciproce familie-şcoală şi şcoală-familie se constituie, pe de o parte, în oportunităţi
ale învăţătorului în ce priveşte culegerea unor date preţioase referitoare la climatul educativ din
familie, la personalitatea copilului etc. Pe de altă parte, părinţii află date relevante asupra modului în
care copiii lor răspund sarcinilor didactice şi măsura în care le duc la îndeplinire.
Adunările/şedinţele cu părinţii, desfăşurate lunar sau ori de câte ori este nevoie, urmăresc
abordarea unor aspecte pedagogice şi promovarea schimbului de idei în legătură cu procesul
formativ-instructiv, exprimarea unor dileme care, prin comunicare, îşi pot afla răspunsul etc.
Şedinţele comune cu părinţii şi elevii vizează o vie interacţiune a acestora în activitatea de
educare şi autoeducare. Asemenea şedinţe se realizează cu scopuri diferite: pentru organizarea unor
activităţi şcolare şi extraşcolare sau pentru a căuta împreună căi de rezolvare a unor crize educaţionale, pentru a ilustra anumite aspecte privind nivelul de pregătire al elevilor etc.
Întâlnirile săptămânale sau ori de câte ori sunt solicitate de către părinţi şi elevi au drept
scop ilustrarea activităţii din perioada respectivă şi prezentarea obiectivelor pentru noul interval de
timp. Aceste întâlniri îşi arată eficienţa mai ales când elevii sunt în clasa I, dar se pot continua şi în
celelalte clase dacă se încetăţeneşte obiceiul. Astfel, şi părinţii elevilor au un feed-back asupra a ceea
ce se face la şcoală şi se pot implica în cunoştinţă de cauză în sprijinirea copiilor.
Lectoratele cu părinţii, organizate sistematic, au drept scop o vie propagandă pedagogică în
rândul comunităţii cetăţeneşti. Părinţii de la un întreg nivel (clasă, ciclu de învăţământ, şcoală)
beneficiază, în cadrul lectoratelor, de prezenţa şi consilierea unor specialişti din domeniul
psihopedagogiei sau a unor reprezentanţi ai instituţiilor cu care şcoala derulează programe în
parteneriat (poliţie, dispensar medical, instituţii culturale, ONG-uri etc).
Comitetul de părinţi al clasei, ales anual, constituie nucleul colaborării şcolii cu familiile
elevilor, fiind forul organizat în vederea găsirii şi aplicării de soluţii viabile la problemele de ordin
socio-gospodăresc. De aceea, consfătuirea periodică cu membrii comitetului de părinţi al clasei se
înscrie la loc de frunte pe agenda de lucru a învăţătorului.
Realizarea unor vitrine cu material informativ de specialitate, complex şi diversificat, poate
stimula interesul şi curiozitatea părinţilor. Consultarea unora dintre acestea (cărţi, broşuri, referate,
studii de caz, planuri de intervenţie etc.) contribuie la lărgirea experienţei pedagogice a părinţilor şi,
implicit, la o implicare potrivită în anumite situaţii educaţionale. La fel se pot realiza vitrine cu cărţi
pentru copii.
Realizarea unor afişe speciale poate avea un rol stimulativ de a oferi copiilor condiţii
corespunzătoare de viaţă, de activitate intelectuală, de hrană etc, pentru eliminarea exploatării
copiilor, sporirea interesului pentru lectură, determinarea părinţilor de a-şi integra copiii în activităţi
recreative, de cultură şi creaţie prin tabere şcolare, cluburi ale copiilor, baze pentru tineret etc.
Implicarea părinţilor în organizarea şi realizarea unor activităţi extraşcolare (serbări
şcolare, şezători, excursii, drumeţii, concursuri, cercuri, ateliere de lucru etc.) sudează colectivul
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lărgit al clasei (elevi, părinţi, învăţător), favorizează cunoaşterea reciprocă, aprecierea efortului şi
rezultatelor, constituie o noul experienţă de învăţare pentru fiecare.
Sărbătorirea în comun a unor evenimente din viaţa de elev sau din viaţa şcolii (serbarea
abecedarului, încheierea unui ciclu de învăţământ, ziua şcolii etc), constituie momente de cunoaştere
reciprocă şi de implicare în actul educativ.
Scrisorile către părinţi pot fi: de informare cu privire la rezultatele, progresele sau eşecurile
elevilor, de felicitare cu ocazia manifestării deosebite a copilului în diferite situaţii (lecţii deschise,
concursuri, întâlniri, dezbateri etc), de mulţumire pentru implicarea deosebită în rezolvarea unor
probleme ale şcolii etc
Caietele speciale de corespondenţă cu părinţii reprezintă un auxiliar de menţinere a
conexiunii dintre cei doi factori, înregistrând observaţii, detalii semnificative, aspecte ale conduitei
elevilor etc.
Factorii de modelare a personalităţii umane trebuie să interacţioneze ca un tot unitar, sub
forma unui sistem bine închegat, pentru atingerea ţelului comun: educarea copilului. Este nevoie de
un schimb permanent de informaţii, de completare şi valorificare a influenţelor dirijate spre micul
învăţăcel.
Societatea contemporană a adus o nouă percepţie a influenţei pe care o are familia asupra
formării personalităţii copilului. Deşi s-a ştiut întotdeauna că familia este un factor determinant al
acţiunii educative, astăzi s-a constatat că cele mai importante reguli ale familiei sunt cele care
determină ceea ce înseamnă a fi o fiinţă umană.
Un părinte poate fi mai bun decât altul indiferent de nivelul lui cultural, dar toţi au nevoie de
sfaturi şi sprijin pentru a preveni conflictele din viaţa de familie, pentru a fi un bun exemplu pentru
copii.
În general părinţii consideră că educaţia este dificilă atunci când copilul prezintă un
comportament care pentru ei este inacceptabil sau atunci când copilul nu ascultă, nu se supune
regulilor pe care el le impune. în asemenea situaţii părinţii se simt neputincioşi ajungând să-şi urască
copilul. Dacă părintele îşi urăşte propriul copil, atunci şi copilul se urăşte pe sine. Dacă părintele are
o impresie negativă despre copilul său şi nu se aşteaptă la „nimic bun" de la el, atunci şi copilul îşi va
crea aceeaşi imagine negativă despre sine.
Informarea părinţilor despre efectele propriilor comportamente asupra copilului de către
specialişti în domeniul educaţiei poate contribui la prevenirea efectelor negative ale acţiunilor lor
educative. Implicarea părinţilor
în activităţile şcolii trebuie să fie una dintre priorităţile
învăţământului actual.
Obiectivul fundamental al acestor acţiuni vizează transferul de experienţă, cunoaşterea
aprofundată a exemplelor de succes fiind unul dintre cele mai eficiente mijloace de a motiva părinţii
pentru a deveni aliaţi ai şcolii.
Statutul de părinte se câştigă, nu se cuvine de la sine oricărui adult. Prin urmare, există
diferite grade de reuşită în dobândirea caracteristicilor unui părinte 'autentic'. Contribuţia părinţilor la
efortul formativ al şcolii se poate regăsi pe o scală ce porneşte de la prezenţa în toate tipurile de
activităţi (curriculare, consultative, sportive etc.) şi ajunge până la plasarea ca public amorf pentru
reprezentaţiile şcolare ocazionale.
Nevoia de a forma o echipă între cadrele didactice, elevi, părinţi şi autorităţile comunităţii în
vederea corelării acţiunilor influenţelor educative este justificată pe de o parte de tendinţa de
autoinvestire cu responsabilitate a părinţilor preocupaţi de viitorul copiilor, iar pe de altă parte, de
cumularea de către şcoală a atributelor socializatoare proprii unor instituţii inactive la nivel local
(cluburi, ateliere de creaţie, agenţii de turism etc).
Antrenarea părinţilor în realizarea acţiunilor educative specifice poate să se desfăşoare în
următoarele direcţii:
activarea comitetului de părinţi prin implicarea în elaborarea, implementarea şi monitorizarea
planului de dezvoltare al şcolii;
identificarea părinţilor voluntari care să sprijine derularea eficientă a acţiunilor educative;
organizarea cabinetelor de consiliere pentru părinţi;
implicarea părinţilor în activităţi administrative (amenajarea spaţiului de studiu, dotarea
clasei, a terenului de sport etc);
antrenarea părinţilor în procesul instructiv -educativ;
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crearea a diverse mijloace de comunicare a părinţilor cu reprezentanţii şcolii (director, cadre
didactice) - cutia poştală a părintelui, şedinţele cu părinţii, lectoratele cu părinţii, activităţi cultural artistice, emisiuni educative pentru părinţi prin intermediul posturilor locale de radio şi televiziune,
cărţi, broşuri şi reviste cu caracter educativ, filme şi piese de teatru cu specific educativ, conferinţe,
dezbateri pe teme educative pentru părinţi şi cu părinţii etc;
iniţierea unor programe de educaţie pentru părinţi, identificarea aşteptărilor părinţilor faţă de
şcoală şi a nevoilor de formare a acestora;
stimularea părinţilor în asistarea copiilor.
La începutul fiecărui an şcolar, dar mai ales la începutul clasei I, le-am oferit părinţilor o serie
de sfaturi sub forma unor îndemnuri la care trebuie să mediteze:
 „Fii răbdător!”;
 „Fii maleabil!”;
 „Învaţă să-ţi asculţi copilul tău!”;
 „Nu fi partea care atacă - să nu te enervezi, să nu ţipi, nu fi răutăcios, nu jigni copilul!”;
 „Exprimă-te clar şi hotărât!”;
 „Acceptă-ţi propriul copil!”;
 „Discută cu copilul tău cât mai mult!”;
 „Fă-ţi timp pentru copil şi fii gata să-i oferi ajutor".
Activitatea de îndrumare a părinţilor de către învăţător este evident necesară. În condiţiile
actuale de reformă a învăţământului, noile manuale şi noile tipuri de caiete îl pot pune pe elev în
derută, ca de altfel şi pe acei părinţi nefamiliarizaţi ei înşişi cu noul sistem. Practica a demonstrat că
măsurile contradictorii cu privire la formarea copilului, mai ales în primele stadii de dezvoltare,
reprezintă un puternic factor perturbator. Unitatea de opinii dintre cele două instituţii - şcoală, familie
- nu poate fi realizată decât în strânsă colaborare. Punctul de plecare în înfiriparea acestei colaborări
constă în cunoaşterea prealabilă a elevilor şi părinţilor acestora de către învăţător.
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ŞCOALA INCLUZIVĂ CU COPII DIFERIŢI ÎNTRE EI, DAR EGALI ÎN
DREPTURI
Prof. Timofte Stelică - Grup Şcolar Industrial Al. Popp Reşiţa
DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI (adoptată de Adunarea
Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 10 septembrie 1948) vine în întâmpinarea eforturilor
profesorilor prin două articole.
Articolul 1
Toate fiinţele umane se nasc libere si egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu
raţiune şi conştiinţă si trebuie să se comporte unele faţă de altele in spiritul fraternităţii.
Articolul 2
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate in prezenta Declaraţie
fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie
politică sau orice alta opinie, de origine naţionala sau socială, avere, naştere sau orice alte
împrejurări.
In afară de aceasta, nu se va face nici o deosebire după statutul politic, juridic sau
internaţional al ţării sau al teritoriului de care ţine o persoană, fie că aceasta ţară sau teritoriu sunt
independente, sub tutelă, neautonome sau supuse vreunei alte limitări a suveranităţii.
Presupunând că elevii sunt egali, tratând elevii egal, suntem condamnaţi să comitem
ilegalităţi. Trebuie deci să presupunem că sunt inegali, pentru a-i trata egal! Încă de la grădiniţă unii
sunt trataţi diferit, în funcţie de veniturile familiilor şi nu numai.
De aceea sunt din ce în ce mai multe voci care consideră că pentru a acorda atenţia cuvenită
fiecărui elev ar trebui să fie mai puţini elevi în clase şi mai multe ore suplimentare pentru cei care au
nevoie.
Noi suntem toţi persoane cu nevoi particulare :
Destul de mult timp am fost aproape ca toată lumea convinsă de falsa evidenţă că era nevoie
de clase speciale de instituţii specializate, de o „educaţie specială” pentru copii „diferiţi” dar acum
integrarea şi chiar principiul unei singure şcoli într-adevăr pentru toţi, a unei comunităţi şcolare întradevăr pentru toţi copiii fără excepţie, mi se pare, aş putea spune, posibilă.
Diversitatea handicapurilor şi deci a nevoilor specifice face ceea ce este adevărat pentru unii
să fie geşit pentru alţii. Nu putem pune toate formele de handicap şi de „nevoi particulare” pe acelaşi
plan. Putem să fim orbi şi să reuşim la un concurs într-o şcoală mare. Din punctul de vedere al şcolii
linia este trasată esenţial în funcţie de eficienţa intelectuală (fără a neglija sociabilitatea: cum putem
integra copii care prezintă comportamente periculoase. Aici se găseşte singura limită pe care am
putea-o aduce integrării şi incluziunii). Se ştie că Franţa până în anii 60-70 a făcut un frumos efort, a
creat şcoli speciale adaptate la fiecare tip de handicap. În zilele noastre cheltuielile publice s-au
schimbat foarte mult şi costurile s-au diminuat. Deci şcolarizarea copiilor cu nevoi speciale în şcoala
tuturor a devenit un obiectiv greu de atins chiar şi în ţările Uniunii Europene.
Se pare că excluderea socială şi şcolară este singurul răspuns al societăţii noastre pentru a
ajuta pe cei mai slabi sau mai puţin adaptaţi dintre noi. S-au făcut analize ale comportamentului în
funcţie de originea lor socială. În funcţie de aceasta elevii au o reuşită şcolară mai mult sau mai puţin
bună. De asemenea costurile şcolarizării tind să crească în măsura în care clasa socială scade. Deci
părinţii investesc în şcoală în funcţie de clasa socială de care aparţin.
Pentru drepturi în şcoală
Deşi dispozitivul legislativ există, elevii în situaţie de handicap nu au drepturi egale cu
ceilalţi. Inegalităţi sociale există şi din punct de vedere geografic, de exemplu în cazul elevilor care
locuiesc la ţară, fac naveta, dar vin zilnic în oraşe să studieze la liceu. Din ce în ce mai mulţi astfel de
elevi se înscriu la şcolile din marile oraşe, dar, de cele mai multe ori accesul la informaţii este foarte
greu. În primul rând se poate vorbi de o insecuritate lingvistică, deoarece elevul care vine din
provincie să studieze în oraşe are un limbaj familiar, prea colocvial de cele mai multe ori. Acesta
constituie un subiect de excludere din rândul colegilor care vorbesc deja o limbă standard.
Oricare ar fi tipul de handicap, prea multe familii se găsesc anual în imposibilitatea de a găsi
o soluţie adaptata copilului lor .Şi totuşi există drepturile copiilor la şcolarizare , şcoala este pentru
toţi elevii, una din cheile de acces la autonomie, la o viaţă socială armonoiasă. Pentru a garanta un
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drept, trebuie avut in vedere particularităţile fiecăruia. Este, deci, de datoria şcolii de a crea şi de a
dezvolta adaptări şi compensaţii individuale.
Nici un tânăr, nici un copil, nu poate fi privat de drepturile sale. Unul din aceste drepturi este
acela de şcolarizare Dreptul la şcolarizare trebuie să existe încă de la grădiniţă şi să ajungă până la
Universitate. Şcolarizarea elevului cu handicap se realizează într-un mediu organizat. Obiectivul
permanent al acestui demers este reuşita propriului proiect. Statul este singurul garant al respectului
acestui drept. Lui ii revine organizarea unei politici naţionale, găsirea mijloacelor de a atinge acest
obiectiv.
Principiile de funcţionare ale unei şcoli sunt gratuitate, obligativitate, libertate, neutralitate.
Aceasta presupune că şcoala să fie deschisă tuturor, fără discriminare în ceea ce priveşte clasa
socială, originea, naţionalitatea, religia. Cum şcoala este o societate în miniatură, problemele sociale
există de asemenea-rasismul, sărăcia, violenţa. Societatea noastră începe să fie pluriculturală.
Migrarea populaţiilor începe să fie un aspect al şcolii româneşti. Nouă, dascălilor, ne revine rolul de
a înfrunta aceste probleme, de a le combate, de a le rezista. La şcoală este spaţiu pentru toţi şi fiecare
elev trebuie să aibă dreptul la învăţământ.
În şcoala noastră încep să fie elevi de diferite origini-sîrbi, greci, arabi, unguri sau de diferite
credinţe-ortodocşi, catolici, musulmani…Ei trebuie să trăiască toţi împreună, ca prieteni. De ce nu?
Dar nu este mereu uşor. Nu este uşor să fie conştient de –celălalt-, şi mai ales să fie văzut diferit dar
in acelaşi timp egal .Din fericire în şcoală se fac eforturi pentru a integra copiii aparţinând acestor
categorii.
O soluţie pentru a integra mai bine în şcoli grupuri defavorizate este aceea a schimburilor
şcolare, a corespondenţelor, a internetului, poate văzut ca un bilet spre prietenie între naţii. Deci bine
aţi venit tuturor!
Toţi se nasc şi rămân egali în drepturi.
Aceasta vrea să spună că toatele fiinţele umane trebuie să respecte originile fiecăruia şi că
orice persoană are dreptul de a se deplasa, de a vorbi, şi de a gândi, fără a fi oprimat de ceilalţi. În
şcoală trebuie lucrat împreună, fără a ţine cont de culoarea pielii sau culoarea religioasă, pentru că
fiecare are lucruri de zis.
Toţi sunt egali în faţa legii.
Fiecare are dreptul de a face ceea ce vrea respectând legea. Nu este decât o lege şi toţi o
respectă. Că sunt tineri, vârstnici săraci sau bogaţi, albi sau negri, legea este aceeaşi pentru toţi.
Un copil trebuie să fie protejat de adulţi chiar când nu mai are părinţi. Adulţii trebuie să fie protejaţi
de lege, dar au datoria de a o respecta.
Excluderea

Pesupune respingerea cuiva diferit, handicapat bolnav sau sărac. Teama de diferenţă ii face pe
oameni injuşti sau răi. Astfel, ei ajung să nu respecte drepturile omului. Pentru a lupta contra
excluziunii, trebuie sa-l cunoaştem pe celălalt-de exemplu, dacă un copil este exclus din jocurile
colegilor săi doar pentru faptul că este ţigan sau handicapat, nu este just.
A respinge pe cineva care are dificultăţi în învăţare sau este timid, reprezintă de asemenea o
formă de excludere.
În concluzie, daca vedeţi o persoană care este diferită de voi, trebuie să o ajutaţi, să vă jucaţi
cu ea.
Cum anunţi handicapul? Când?
A anunţa handicapul părinţilor este un moment dureros pentru ei. Un moment când fiecare
cuvânt folosit de medici va rămâne gravat în memoria părinţilor. Cum se poate anunţa un handicap
grav şi în acelaşi timp spunând că viaţa va continua la fel pentru acel copil? Deja un şoc pentru
părinţi. Important este traseul acestui copil în viaţă, cum va fi integrat în şcoală, cum va evolua
printre cei care sunt "normali".
Suntem o şcoală pentru toţi şi fiecare?
Şcoala ar trebui să primească copii handicapaţi, surdo-muţi, copii ai minorităţilor lingvistice,
etnice sau culturale ca şi copii ai grupurilor defavorizate sau marginalizate, după Declaraţia de la
Salamanca, UNESCO, 1994. Şcoala pentru toţi şi pentru fiecare trebuie să garanteze un învăţământ
de calitate şi să ofere acces identic pentru toţi şi aceasta de-a lungul întregii vieţi .Şcoala pentru toţi
şi pentru fiecare trebuie să se adapteze la persoană şi nu invers.
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Ea plasează persoana în centrul oricărui proiect educativ recunoscând potenţialul fiecăruia şi
nevoile specifice. O educaţie într-un mediu obişnuit este un principiu de bază pentru şcoala pentru
toţi –Carta europeana de la Luxembourg, 1996.Orice persoana handicapată are dreptul la şcolarizare.
Se asigură accesul copilului, adolescentului handicapat la instituţii deschise întregii populaţii.
Dar ce înseamnă nevoi educative particulare?
Noţiunea este foarte complexă, , mai largă decât cea de adaptare şi integrare socială. Aceasta
presupune toţi copiii care au nevoie de o pedagogie specială-aceia care au dificultăţi şcolare, un
handicap, o boală, tulburări de limbaj, copii precoce, copii de rromi…
În spatele acestei noţiuni se ascunde de fapt ideea că la un copil interesează mai mult nevoile
sale educative.
Noţiunea de incluziune tradusă din engleză merge dincolo de conceptul de integrare, cunoscut
deja.
Când se vorbeşte de integrare, se evocă un individ care este în afara grupului şi pentru care se
va face un "effort" pentru a-l primi in grup.
Ideea de incluziune pleacă de la principiul că orice individ , oricât ar fi de diferit, aparţine de
fapt şi de drept grupului social. Există un loc de drept pentru el, şi există o recunoaştere a acestui
drept. Cele câteva principii necesare pentru a construi o societate inclusivă, se aplică la o şcoală
inclusivă:
-nediscriminare
-egalitatea în drepturi şi în şanse
-evaluarea capacităţii persoanei
-evaluarea nevoilor
-dreptul la înţelegere
-accesibilitatea.
Noţiunea de incluziune este traducerea într-o orientare socială şi politică a valorilor conţinute
în Declaraţia Drepturilor Omului Şi Cetăţeanului -Toţi oamenii se nasc şi rămân libri şi egali in
drepturi. Ea recunoaşte fiecăruia apartenenţa egalităţii drepturilor grupului în care el trăieşte-naţiune,
şcoală, cartier, oraş.
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GRĂDINIŢA & MEDIU INCLUZIV
Prof. ed. Neli BASESCU
Prof. ed. Adriana MOSCOVICI
Grădiniţa P.N. nr. 6, Bocşa
Motto: ,,Omul lipsit de educaţie nu ştie să se servească de libertatea sa.” (Immanuel Kant,Tratat de
pedagogie)
Educaţia incluzivă se referă la ridicarea tuturor barierelor în învăţare şi la asigurarea participării
tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare (UNESCO, 2000).
Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental un învăţământ pentru toţi. Ea trebuie realizată
pentru a nu pierde calităţile şi competenţele acelora care sunt ameninţaţi cu excluderea. În acest sens trebuie
implementate unele strategii coerente de dezvoltare a conştiinţei şi a comportamentelor copiilor în spiritul
toleranţei şi nediscriminării, a acceptării de şanse egale pentru toţi copiii.
Incluziunea trebuie susţinută de mai mulţi factori, potenţiali beneficiari ai rezultatelor ei. Pentru a
culege roadele incluziunii cadrul didactic trebuie să prezinte interes şi disponibilitate în vederea asigurării unei
educaţii eficiente tuturor copiilor, fără discriminare, indiferent de sex, apartenenţă etnică şi socială, religie,
limbă, grad de normalitate sau situaţia socială a familiei lor.
Incluziunea poate fi susţinută de existenţa unui cadru legislativ, de acceptul şi susţinerea părinţilor
copiilor integraţi, dar şi de relaţii ce se formează şi se dezvoltă la nivelul clasei integratoare, care se bazează pe
toleranţă şi respect faţă de copilul cu dezabilităţi.
Separarea ne limitează înţelegerea reciproca. Familiaritatea şi toleranta reduc frica şi respingerea
favorizând relaţii de comunicare şi colaborare în beneficiul tuturor.
În acest sens se pot desfăşura întâlniri cu părinţii în care să li se facă cunoscută diversitatea
problemelor care pot să apară şi cum pot să se implice pentru rezolvarea lor. Participarea părinţilor alături de
copii la activităţi de pregătire a unui carnaval ajută foarte mult la cunoaşterea reciproca.
Grupa sau clasa integratoare este unul din cei mai importanţi factori. Cu mult tact şi inspiraţie,
educatoarea poate canaliza comportamentul copiilor în vederea integrării tuturor în familia „GRUPA”.
Jocurile de rol pot fi folosite cu succes în realizarea educaţiei incluzive. De exemplu: „De-a familia”,
„De-a educatoarea”, „De-a magazinul cu jucării” etc. Sunt jocuri care-i pun pe copii în situaţia de a-si asuma
un rol, de a lua decizii, câştigând astfel încrederea în ei şi încrederea celorlalţi.
Sensibilizarea copiilor vis-à-vis de problemele sociale ale unor colegi se poate realiza prin acţiuni de
genul ,,Bucuria de a dărui”, ,,Ti-am adus o jucărie”, „Împreuna la un suc” etc. Educaţia incluzivă se centrează
mai ales pe învăţarea strategiilor necesare rezolvării problemelor din viaţa cotidiană într-o manieră cooperantă
şi solidară, unde procesul de învăţare este realizat în spiritul respectului şi acceptării celor din jur.
Prin strategii didactice bazate pe cooperare, cadrele didactice pot favoriza unele procese de
interacţiune socială, diferenţele dintre copii fiind percepute ca modalităţi de abordare a diversităţii. În acest
sens se pot desfăşura activităţi de genul: „Pretutindeni trăiesc copii”, „A cui glas este?”, ,,De-a posta”, ,,Este
ziua păpuşii”, „Alege-ţi tovarăşul!”, „Jocul perechilor” etc.
În cazul unor incidente care apar în grupă am folosit şi folosim brainstorming-ul. Această metodă îi
determină pe copii să elaboreze soluţii personale pentru problemele identificate în diverse situaţii. Atunci când
în grupă s-a petrecut un incident, prin care s-a încercat îndepărtarea unui copil dintr-un grup sau o altă situaţie
neplăcută, le-am amintit copiilor regulile discutate despre drepturile fiecăruia, despre modul în care trebuie să
ne comportăm unii cu alţii. Fiind în grupuri de 4-5 copii, le-am cerut să se gândească şi să găsească soluţii la
incidentul produs. Notându-le toate ideile în lista de opinii le-am citit pe rând, le-am analizat împreună,
căutând soluţia cea mai bună pentru toţi. Cei care greşeau îşi schimbau opiniile, acestea devenind pozitive.
Poveştile reprezintă un izvor de rezolvare a situaţiilor conflictuale şi abordare a lor din perspectiva
„câştig-câştig”. În acest sens am ales poveşti cunoscute de copii, cu personaje pozitive şi negative aflate întrun conflict permanent. Lucrând tot pe grupuri, copiii trebuiau să identifice conflictul personajelor negative.
Ajutaţi de întrebările: Cine este fericit/nefericit la sfârşitul poveştii?; De ce?; Au fost încălcate drepturile
vreunui personaj?; De către cine?, le-am cerut copiilor să recreeze povestea din punctul de vedere al
personajului negativ, care este pedepsit de obicei de către autor. I-am încurajat să explice atitudinea şi
comportamentul personajelor negative (de exemplu, toate animalele râdeau de vocea groasă a lupului,
bunicuţa sforăia tare şi de aceea s-a hotărât lupul să-i pedepsească). Copiii trebuie să găsească întotdeauna
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soluţii de rezolvare paşnică a tuturor situaţiilor conflictuale astfel încât toate personajele să fie mulţumite. În
acelaşi timp, copiii constată că oricine are dreptul la o a doua şansă şi are dreptul să se apere. Astfel liderul
grupului comunică rezumatul discuţiilor şi soluţia paşnică adoptată de grup. De exemplu: Lupul citeşte iezilor
o poveste cât timp mama lor este plecată după mâncare; o ajută pe Scufiţa roşie să culeagă flori şi ciupercuţe
pentru bunica, etc.
Reuşita învăţământului incluziv poate atinge cote maxime dacă se fine cont de toţi factorii enumeraţi
şi dacă numărul de copii la grupă sau clasa este mai mic.
Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansa. Sentinţa produsă de
societate este mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decât predispoziţia biologica. Pornind de aici,
trebuie sa 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 mentalităţii şi atitudinii faţă de
cerinţele educative ale tuturor copiilor.
Indicatorii de incluziune se bazează pe datele preluate din două surse principale de informaţii. În
primul rând, este vorba de datele care au rezultat din studiul acelor procese despre care se ştie că stimulează
participarea copiilor care anterior au fost excluşi sau marginalizaţi; în al doilea rând, se au în vedere datele
recente privind procesele eficiente în vederea îmbunătăţirii activităţii în grădiniţă.
Grădiniţa constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin conţinutul
ştiinţific al procesului instructiv – educativ, ci şi prin libertatea de acţiune a preşcolarului, care-i
stimulează interesele de cunoaştere şi contribuie la lărgirea câmpului de relaţii sociale.
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„Educaţia pentru drepturile copilului”
Inst. Voina Maria, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bocşa
„Toate fiinţele umane sunt născute libere
şi egale în demnitate şi drepturi.”
(Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, 1948)
Am absolvit Liceul Pedagogic din Caransebeş în anul 1983 şi mi-am început cariera de
învăţătoare chiar la şcoala la care am fost eu elevă în clasele I-VIII, adică la Şcoala cu clasele I-VIII,
Nr 1 Bocşa. Cred că acest lucru, a fost de fapt o adevărată provocare pentru mine, deoarece fiind
colegă cu foştii profesori, şi, mai ales cu d-na mea învăţătoare, m-au făcut să încerc să fiu
întotdeauna la înălţime, să-mi fac meseria cât mai bine, să fiu apreciată de copii şi părinţi, să nu-i
dezamăgesc pe cei care m-au format, pe aceia care şi-au pus speranţele şi visele în palmele mele.
În primul an de învăţământ, pentru o scurtă perioadă de timp am predat şi la Şcoala Specială
din localitate. Aveam o clasă de fete, de care m-am apropiat şi pe care le-am îndrăgit foarte mult.
Peste ani însă, când democratizarea şcolii şi egalitatea şanselor – deşi intens discutate şi
controversate – era direcţia strategică a învăţământului, mi-am adus aminte de experienţa pe care am
trăit-o la Şcoala Ajutătoare din Bocşa, când elevele mele din acel an erau tot copii, cu drept egal la
educaţie, la fel ca şi cei din şcoala normală.
O altă provocare. Fiind învăţătoare metodistă în zona Bocşa, am participat la câteva cursuri
de instruire privind învăţământul integrat şi/sau incluziv, cursuri care mi-au deschis un nou orizont.
Astfel că în urma proiectului iniţiat de Şcoala Specială privind integrarea copiilor cu cerinţe
educative speciale în învăţământul de masă, am fost printre primii dascăli care au răspuns afirmativ
integrării. Am lucrat încă de la început – 2004 - cu elevi pe integrare şi am colaborat foarte bine şu
psihologul din şcoală, dar mai ales cu învăţătorul itinerant. Am păstra o strânsă legătura cu familia
elevilor, am creat un plan de munca personalizat către fiecare elev, am urmărit evoluţia elevilor şi de
multe ori am învăţat din greşeli.
Satisfacţiile au fost minunate, atunci când vedeam progresele făcute de copii, mai târziu mai
lente, cu paşi mai mici, dar totuşi progrese. Cu bucurie am observat, de multe ori, cum colegii acestor
copii se adunau lângă ei, pentru a-i ajuta, înţelegând că toţi sunt copii, sunt egali, au aceleaşi drepturi.
De un real folos în acest demers al integrării îl are colaborarea strânsă a membrilor echipei:
părinţi, învăţător, învăţător itinerant, psiholog.
Dacă la început a fost dificil, am lunecat pe un teren şubred, încet, încet am învăţat, ne-am
experimentat, drumul ni s-a netezit şi în prezent totul ni se pare firesc şi normal.
Am înţeles cu toţii că avem o obligaţie profesională şi o datorie morală pentru copii cu cerinţe
educative speciale, aceea de a nu-i înlătura, a nu-i marginaliza ci de a le da dreptul să crească şi să
înveţe alături de noi şi împreună cu noi.
Sunt sigură că sunt destule situaţii în care un anumit copil, orientat spre o şcoală specială, ar
fi putut progresa mai mult într-o clasă din şcoala obişnuită.
Dacă la început numărul copiilor integraţi era destul de mic, mai apoi numărul lor a crescut şi
am asistat la o deschidere totală a şcolii obişnuite către şcoala specială şi invers.
Este semnificativ faptul că, în pofida acestei deschideri comprehensive, şcoala noastră a
rămas o şcoală apreciată ca fiind foarte bună în oraşul nostru. Acest lucru, integrarea, n-a scăzut
deloc prestigiul şcolii, din contră, a fost apreciat ca un progres semnificativ al atitudinii şi practicii în
direcţia şcolii incluzive.
Cel mai important lucru în integrarea copiilor cu CES este comunicarea, colaborarea strânsă
între membrii echipei şi copil. Sursa majoră de rezistenţă la schimbare nu sunt copiii, ci adulţii. Dacă
profesorii şi/sau părinţii au fost informaţi şi convinşi de practicile educaţionale şi de succes, restul
decurge de la sine.
Creşterea gradului de acceptare şi adecvare a şcolii la o diversitate crescândă de elevi, are un
potenţial de creştere a calităţii educaţionale oferite fiecărui elev (contribuie la diferenţierea şi
individualizarea învăţării).
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Şi acum câteva repere metodologice care m-au ajutat şi de care am ţinut seama în integrarea
copiilor cu CES:
Limbajul verbal: se lucrează cu elevul la nivel corespunzător de dezvoltare a vorbirii
şi limbajului, i se permite copilului să spună ceea ce are de spus, gesturile se traduc în cuvinte
simple, i se permite să arate prin gesturi ceea ce nu poate exprima verbal, i se dă elevului sentimentul
că este interesat de ceea ce el doreşte să spună, se respectă principiul accesibilităţii, se clădeşte pe
calităţile/ calităţile copilului, se folosesc la nevoie, obiecte care pot fi manipulate, se utilizează
stimuli naturali, experienţa directă, din mediul propriu de viaţă al fiecărui copil şi se ţine o evidenţă
atentă a progreselor copilului, progrese care trebuie, de asemenea, evidenţiate şi apropiate pozitiv.
Citirea şi scrierea: reducerea stresului înainte de începerea activităţii, fiecare elev să
simtă că poate citii cu succes, evaluarea continuă, începerea citirii cu ce se cunoaşte, selectarea
textelor adecvate, asigurarea motivaţiei, realizarea lecturii interioare, antrenarea alternativă a copiilor
şi în sarcini de scriere, inspirarea încrederii şi a nevoii de cooperare, consumarea eficientă a
timpului, implicarea părinţilor.
Învăţarea matematicii: înţelegerea termenilor şi a relaţiilor aritmetice, identificarea
cuvintelor cheie, verbalizarea problemei, comentarea şi interpretarea soluţiilor problemei.
„Nici unul dintre noi nu este la fel de isteţ – ca noi toţi la un loc.”
Bibliografie:
Vrasmas, Traian, Educaţia XXI, Învăţământ integrat şi/sau incluziv pentru copiii cu cerinţe
educative speciale, Editura Aramis, 2001.
*** Dicţionar de pedagogie EDP, Bucureşti, 1979
Jinga I., Negruţ I., Învăţarea eficientă, Editura Aldin, 1999.

SCOALA INCLUZIVA ,O SCOALA PENTRU FIECARE
Invatator Trifu Genica
Scoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bocsa

Pentru a putea beneficia de sansa de a participa activ la viata sociala odata devenit adult,de a
se integra de social,copilului trebuie sa i se acorde neconditionat aceasta sansa inca din perioada
scolara :integrarea sociala este deci conditionata de integrarea scolara.
Literatura de specialitate vorbeste de mai multe niveluri ale integrari: fizica,
functionala,sociala,personala si orgazinationala,transpunerea in practica necesitand un sistem
inchegat de actiuni din diverse domenii,desfasurate incepand de la individ la societate,tinta
reprezentand-o transformarea societatii intr-un sistem capabil sa asigure integrarea persoanelor cu
cerinte special in structurile sale.
In acest caz este necesara deschiderea structurilor si sistemelor educationale de masa in
scopul de a deveni apte sa primeasca sis a sprijine toti copiii ; devenind astfel scoli ale
comunitatii,deschise ,flexibile, democratice si inovatoare”scoli pentru toti”care sa ofere acces la
educatie si aceeasi calitate a acesteia in toate cazurile .Cele doua obiective generale vizeaza
asigurarea posibilitatii de a participa la educatie a tuturor copiilor , oricat de diferiti ar fi ei prin
modelul personal de dezvoltare de ceea ce numim in mod obisnuit “normal” , iar participarea
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presupune acces si integrare; calitatea tine de identificarea dimensiunilor procesului de invatamant,a
continuturilor si agentilor educationali care sa raspunda favorabil asigurand succesul si eficenta .
Scoala noastra promoveaza in mod activ un mediu de invatare incluziv ceea ce inseamna ca
dorim sa venim in sprijinul nevoilor de invatare ale elevilor oferind o gama larga de oportunitati si
facilitati de invatare care sa satisfaca diferite stiluri.
Exista mai multe tipuri de problem pentru care un elev ar putea avea nevoi suplimentare:
medicale,senzoriale,boli
congenital,emotionale
si
comportamentale
,sociale
si
comunicationale,tulburari psihice .
Ma voi referi in continuare la tulburarile de limbaj cele mai frecvente intalnite la elevii din
invatamantul primar.
In categoria tulburarilor de sunt cuprinse toate deficientele de intelegere si exprimare orala de
scriere, de citire,de mimica si articulare.
Copiii care prezinta tulburari de limbaj reclama cerinte educationale special deoarece oricat
ar fi de slaba deficienta, ea influenteaza negative intregul lui comportament.
In cazul elevilor din invatamantul primar se constata cel mai des ca forma de manifestare a
tulburarilor de pronuntie,dislalia.
Ea se caracterizeaza prin incapacitatea subiectului de a emite correct anumite sunete,vocale
sau consoane,isolate sau grupate.
In clasa pe care o conduc ,am constatat existent unui copil cu manifestari dislalice mai exact
cu dificultati de pronuntie a sunetelor dislalice.
Si la seria precedenta am avut un asemenea elev.
Acesti copii sunt niste personae emotive,iar contactul cu scoala ca institutie,le creaza o stare
emotional puternica care ii afecteaza cursivitatea exprimarii determinand-I uneori uneori sa refuze
comunicarea.
Pentru emiterea corecta asunetului am integrat in activitati introducerea onomatopeelor:
locomotive, sarpele,vantul,despartirea cuvintelor in silabe si accentuarea celor care contin sunetul
“S”.
Am urmarit si urmaresc formarea corecta a sunetului , a modalitatii de productie corecta , lam introdus apoi in cuvinte, propozitii ,insistand in acelasi timp asupra autocontrolului auditiv .
Educarea peronalitatii a fost permanent in centrul preocuparilor mele .La copiii cu astfel de
dizabilitati se semnaleaza diferite complicatii neuropsihice ,tulburari de conduit si de personalitate .
Girul psihologului social a fost de un real ajutor fiind necesara solicitarea unor consideratii
special in timpul activitatilor , de exemplu mai mult timp pentru rezolvarea mai multor sarcini de
lucru,lucrul individual acasa si la scoala .
Elevii au frecventat si frecventeaza cabinetul de psihologie unde merg cu deosebita placere
iar activitatile desfasurate acolo i-au ajutat sa-si depaseasca problemele sis a se integreze cu success
in colectivul clasei
Am folosit metode care stimuleaza interesul pentru cunoastere , faciliteaza contactul cu
realitatea fiind subordonate dezvoltarii mintale si nivelului de socializare al elevului.Este vorba de
metode activ-participative care au ca scop principal invatarea prin cooperare ,faciliteaza
,comunicarea , socializarea ,relationarea ,cunoasterea si acceptarea reciproca .
Analizand particularitatile specifice procesului de invatare a copiilorcu anumite tipuri de
deficiente se ajunge la concluzia ca una din calitatile esentiale a curriculumului scolar are in vedere
un grad cat mai mare de flexibilitate astfel incat sa permita fiecarui copil sa avanseze in ritmul sau si
sa fie tratat in functie de capacitatile sale de invatare.
Bibliografie :
Gilbert Leroy,Dialogul in educatie,E.D.P. Bucuresti, 1974
Stela Iancu, De ce merg unii elevi incruntati la scoala, E.D.P., Bucuresti, 1983
Vrasmas E., Educatia si consilierea parintilor, Bucuesti, Editura Aramis, 2004
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SESIUNEA DE PROIECTE SI PROGRAME
”GRĂDINIŢA PENTRU TOŢI”
PROGRAM JUDEŢEAN DE IMPLEMENTARE A EDUCAŢIEI INCLUZIVE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREPRIMAR
Prof. ANA DAMIAN
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş – Severin
Instit. ANA MOISE
Grădiniţa P.P. Nr. 7 Reşiţa

Moto: ”Nu există lege mai presus decât copilul…”
Educaţia incluzivă presupune, conform definiţiei consacrate de Conferinţa de la Salamanca
asupra Învăţământului (Educaţiei) Cerinţelor Speciale, organizată de UNESCO în 1994, un proces
permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai
ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor
din cadrul unei comunităţi.
Astfel că, în ultimii ani conceptul de educaţie incluzivă a început să fie utilizat şi promovat în ţara noastră
în sens mai larg decât cel aplicabil copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, incluziunea socială fiind
aplicabilă, deci, şi relevantă tuturor copiilor în situaţie de risc sau marginalizare.
În atare situaţie se pot afla:copiii proveniţi din medii sociale şi familii dezavantajate, copiii
instituţionalizaţi, copiii care săvârşesc infracţiuni, copiii din minorităţile etnice sau religioase, copiii abuzaţi
fizic sau psihologic, copiii care suferă de boli cronice.
Raliat direcţiilor politicilor educaţionale naţionale, dar şi ca urmare a succesului unor experienţe proprii
(de aproximativ un deceniu) de promovare a alternativelor educaţionale/strategiilor alternative bazate pe
metode interactive de predare, prin reconsiderarea funcţiilor şi strategiilor diverselor grupuri metodice,
Departamentul Învăţământ Preprimar al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Caraş – Severin face, prin
prezentul program judeţean, un nou pas în educaţia incluzivă.
1. TITLUL PROGRAMULUI: ”Grădiniţa pentru toţi” - Program judeţean de implementare a educaţiei
incluzive în învăţământul preprimar
2. TIPUL PROGRAMULUI:
Educaţional
3. PROMOTOR: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş - Severin
4. COORDONATOR: Prof. ANA DAMIAN
5. ECHIPA DE IMPLEMENTARE/DEZVOLTARE/EVALUARE INTERNĂ: Instit. MOISE ANA, Prof. CARMEN
RADA
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6. INSTITUŢII IMPLICATE ÎN PROIECT:
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş – Severin, Departament Învăţământ Preprimar
Casa Corpului Didactic Caraş – Severin
Unităţi de Învăţământ Preprimar
Centrul Pilot de Educaţie Specială şi Recuperare pentru Copii ”Primăvara” Reşiţa
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
Centrul Şcolar De Educaţie Incluzivă ”Aurora” Reşiţa
Consiliul Judeţean Caraş – Severin
Consiliul Local Reşiţa
Asociaţia RENINCO România
7. ARGUMENT
”Pentru că este nevoie să acordăm copiilor şansa de a creşte în egalitate şi libertate, în afara oricărei
forme de discriminare, toate componentele societăţii trebuie să contribuie prin a construi medii adecvate
dezvoltării lor.” (Bernard van Leer Foundation, ”Early Childhood Matters Journal”, june 2007, number 108,
Promoting social inclusion and respect for diversity in the early years, 2007, apud Vrăşmaş E., ”Educaţia
timpurie şi grădiniţa adaptată”, 2008)
Politicile de dezvoltare a copiilor la vârstele mici sunt intrinsec legate de reformele politice, economice şi
sociale, dar şi de dezvoltarea concepţiilor cu privire la dezvoltarea umană şi la rolul fiecărui individ în
construcţia şi schimbarea socială.
Cu toate acestea, faptic, există încă în România copii care nu merg la şcoală/grădiniţă temporar sau
permanent. Mai multe studii apărute în ultimii ani în România indică, spre exemplu, faptul că printre
grupurile cele mai marginalizate şi/sau excluse se află copiii rromi şi copiii cu dizabilităţi. Rezultatele acestor
studii au impus, ca o consecinţă firească, apariţia a numeroase programe educaţionale ale M.E.C.T.S.,
printre care şi Programul ”EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN GRĂDINIŢE”, cu scopul clar de a elimina acele surse de
excludere încă existente la nivelul societăţii româneşti: atitudinile şi prejudecăţile din societate, gândirea şi
practicile învechite, rezistenţa vechiului sistem de învăţământ, incoerenţa şi lipsa de continuitate a politicilor
educaţionale deja existente.
Cu toată tradiţia şi exemplul de bună practică a Centrului - Pilot de Educaţie Specială şi Recuperare
pentru Copii ”Primăvara” Reşiţa, cu toate succesele în domeniu ale altor foruri de specialitate din judeţ
(C.J.R.A.E., C.J.P.P., C.Ş.E.I. etc.), cu toată dăruirea şi implicarea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar
cărăşean, GRĂDINIŢA INCLUZIVĂ rămâne încă un deziderat...
8. SCOPUL PROIECTULUI
Dezvoltarea unor medii şcolare incluzive în comunitate prin promovarea educaţiei incluzive în
învăţământul preşcolar, ţinând cont de următoarele elemente de incluziune: cultura şcolară incluzivă,
politici educaţionale incluzive şi practici educaţionale incluzive.
9. GRUP – ŢINTĂ
9.1. Preşcolari cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani
9.2. Cadre didactice din învăţământul preprimar
9.3. Părinţi ai copiilor din grupele – pilot
10. DURATA PROIECTULUI: 4 ANI, ÎNCEPÂND CU NOIEMBRIE 2009
11. OBIECTIVE PRIORITARE
11.1.
Sensibilizarea asupra importanţei asigurării şanselor egale în educaţie pentru toţi
preşcolarii, presupunând nu doar asigurarea accesului, ci şi a participării active şi asigurarea calităţii
în educaţie pentru toţi preşcolarii, chiar şi a celor care în mod obişnuit se confruntă cu dificultăţi în
învăţare sau sunt în situaţie de risc ori marginalizare;
11.2.
Regândirea managementului strategic la nivel de unitate preşcolară şi implementarea unor
politici educaţionale incluzive prin implicarea tuturor cadrelor didactice din instituţia de învăţământ,
dar şi a altor actanţi educaţionali de la nivelul comunităţii;
11.3.
Dezvoltarea unor practici educaţionale incluzive la clasă, presupunând eliminarea barierelor
în învăţare şi asigurarea accesului, participării şi succesului în învăţare pentru toţi copiii preşcolari.
12. METODOLOGIE
12.1.
PREGĂTIREA PROGRAMULUI
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LANSAREA PROGRAMULUI
12.2.
PLANIFICARE PARTICIPATIVĂ LA NIVELUL COMUNITĂŢII
12.2.1. Stabilirea unităţilor/grupelor pilot prin înscrierea acestora în program;
12.2.2. Diseminarea în comunitate a informaţiilor referitoare la program, la principiile şi obiectivele
sale;
12.2.3. Constituirea reţelei;
12.2.4. Elaborarea strategiei de lucru;
12.2.5. Crearea echipelor şi formarea formatorilor locali;
12.2.6. Analiza de nevoi la nivelul comunităţilor zonale/locale,
12.2.7. Elaborarea strategiei participative de rezolvare a problemelor identificate.
12.3.
MONITORIZARE/RAPORTARE/EVALUARE
12.3.1. Proces de analiză şi învăţare reflexivă;
12.3.2. Raport intermediar/anual/final.
13. REZULTATE SCONTATE
13.1.
Înfiinţarea de cabinete – resursă în principalele zone din judeţ, în care funcţionează grupe –
pilot;
13.2.
Adaptarea mediilor şcolare conform nevoilor tuturor preşcolarilor, în raport de standardele
minimale pentru unităţile de învăţământ care integrează copii cu C.E.S.;
13.3.
Proces educaţional activ – participativ eficientizat, valorizând potenţialul individual al
fiecărui preşcolar;
13.4.
Parteneriate educaţionale viabile care să asigure inclusiv servicii de sprijin pentru copiii cu
C.E.S.;
13.5.
Inovaţii didactice (strategii, auxiliare didactice, articole şi publicaţii ştiinţifice);
13.6.
Definirea rolului, viziunii şi misiunii GRĂDINIŢEI INCLUZIVE – unitate de învăţământ care
promovează atitudini şi valori reflexive asupra inserţiei şi valorizării tuturor, fără nici un fel de
discriminare;
13.7.
Preşcolari cu C.E.S. sau preşcolari aflaţi în situaţii de risc ori de marginalizare integraţi optim
în grădiniţă, fără nici un fel de discriminare.

14. DOMENII DE ACȚIUNE
14.1.
EDUCAŢIE
14.2.
CULTURĂ
14.3.
ACTIVITĂŢI DE LOISIR
14.4.
INTEGRARE ŞCOLARĂ ŞI SOCIALĂ
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:
1. VRĂJMAŞ, E., ”Educaţia timpurie şi grădiniţa adaptată”, Ed. Asociaţia RENINCO România,
Bucureşti, 2008
2. UNICEF România, RENINCO România, M.Ed.C.T., ”Paşi spre educaţia incluzivă în România”, martie
2008
3. * * * , ”Educaţia incluzivă în grădiniţe”, Seminar naţional de formare de formatori organizat de
M.E.C.I., note de curs, Sinaia, 27-30 sept. 2009
4. * * * , ”O şcoală fără bariere”, Seminar de formare organizat de Asociaţia PENTRU COPIII
PRIMĂVERII în colaborare cu I.S.J. – C.S. şi C.C.D. - C.S., note de curs, Reşiţa, 15-16 martie 2008
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SUNT COPIL – CUNOASTE-MA , IUBESTE-MA , RESPECTA-MA!
COORDONATOR : INST. MUNTEAN ANDREEA
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 5 BOCSA

MOTTO:
„Totul educa: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând şi în cea mai mare
măsură, oamenii. Între aceştia primul loc îl ocupă părinţii şi educatorii” –
A. S. Makarenko, “Cartea pentru părinţi”
ARGUMENT
“Per aspera , ad astra “.
Descoperind acest proverb latin , care se traduce “Pe cai aspre, catre stele” , constat cat adevar
graieste , cat de bine se potriveste copiilor pentru care viata nu este decat o cale aspra …catre stele
. Gradinita la care functionez ca educatoare titulara , beneficiaza in fiecare zi de prezenta copiilor
care au nevoie de noi , majoritatea provenind din familii unde cuvinte ca : frumos , bun , fericit ,
intelept , iubire etc , sunt rare .
Rolul educatiei este acela de a dezvolta constiinta copilului , pentru ca de mic sa fie pregatit sa
accepte drepturile si valoarea individului cu diferite nevoi , indifferent de natura lor . Educatia
ajuta la eliminarea prejudecatilor la adresa unor grupuri , deoarece invatam sa traim impreuna ,
intalnindu-ne unii cu altii , vorbind , mancand , jucandu-ne , promovand astfel intelegerea ,
toleranta si respectul reciproc .
Educatia incluziva vine in sprijinul copiilor care necesita o atentie deosebita , indiferent daca
prezinta dizabilitati fizice sau psihice . Mi-am propus ca prin acest proiect sa evidentiez chipurile
care striga parca :“Copil ca tine sunt si eu … cunoaste-ma , iubeste-ma , respecta-ma “,
implicandu-ma activ in viata lor . Incerc sa descopar rolul pe care-l au de jucat in societate , in
viata lor si a noastra . Va invit , stimate colege , sa luati parte la fel de activ ca si mine , la
dezvoltarea personalitatii lor . Sa-i ajutam sa zambeasca , sa se descopere , sa se respecte , sa
socializeze , sa spuna “te iubesc” , sunt fericit , sunt frumos , daruiesc …sunt copil ca oricare altul .
Prezenta dumneavoastra va fi prilej de bucurie , atat pentru mine , cat si pentru ei .

OBIECTIVE GENERALE
Promovarea unei atitudini tolerante ,deschise, de acceptare şi înţelegere firească a
raporturilor dintre români şi rromi , dintre copiii cu nevoi speciale şi copiii consideraţi “normali” ;
Pregătirea copiilor preşcolari de a răspunde pozitiv la provocarea diversităţii pentru a face faţă
varietăţii existente în mod normal în rândul copiilor ;
Schimbarea atitudinii faţă de copilul deficient ;
Prevenirea apariţiei prejudecăţilor la copiii preşcolari şi înlăturarea celor formate ;
Recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a coexistenţei
interculturale, în vederea descoperirii unor relaţii reciproce şi desfiinţarea barierelor de orce
natură ;
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OBIECTIVE SPECIFICE
Crearea unui climat favorabil invatarii
Combatera discriminarii de orice natura
Acomodarea diversitatii etnoculturale
Invatarea centrata pe copil

GRUP TINTA
Prescolarii Gradinitei cu program normal Nr 5 BOCSA
Prescolarii Gradinitelor Bocsa
Cadrele didactice
ACTIUNILE PROIECTULUI
Proiectul se va desfasura prin activitati propuse cu atenta selectie de coordonator , si se adreseaza
tuturor celor care doresc sa se implice activ .
Se va realiza un portofoliu al proiectului , care va fi pastrat in locatia Gradinitei PN Nr 5
Bocsa ;
Se vor desfasura cel putin 5 piese de teatru de papusi la Gradinita PN Nr 5 , cu invitati ca
prescolarii si educatoarele de la celelalte gradinite ;
Cel putin 5 activitati practice derulate impreuna cu prescolarii de la o alta gradinita ;
Prescolarii Gradinitei PN Nr 5 vor servi masa alaturi de colegii de la celelalte gradinite ;

PRODUSUL FINAL AL PROIECTULUI
Vom amenaja un spatiu special destinat actiunilor incheiate si derulate din cadrul acestui
proiect , incluzand portofoliul cu lucrarile practice ale copiilor , forografii din timpul activitatilor ,
inregistrari .

BIBLIOGRAFIE
Internet , www.didactic.ro
MARA DANIEL , 2009 , Strategii didactice in educatia incluziva , ED. Didactica si pedagogica
MARIA KOVACS ,2006 , Invatarea intr-un mediu incluziv , Ed Didactica si pedagogica
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PROGRAM EDUCAŢIONAL
-LUMEA DE LÂNGĂ NOIEduc. Dir.Griger Mariana-Grădiniţa P.N.Nr.6 Bocşa
Educ. Mircu Florica- Grădiniţa P.N.Nr.6 Bocşa

MOTTO :Tu ştii că eu vin de la Dumnezeu şi tot ce vine de la el nu are cum să fie,,bun
de nimic”.Nu mă face să mă simt vinovat pentru ceea ce sunt şi pentru că nu sunt ceea
ce ai visat. Aşa ne-a dat Dumnezeu unul altuia.
Acceptă-mă şi iubeşte-mă aşa cum sunt !
ARGUMENT
Toate definiţiile privind conceptul de incluziune şcolară se pot comasa într-un
imperativ :Acceptă diversitatea ! Valoare a democraţiei, reglementată prin legi,cu încercări de
eficientizare prin practici active, valorice, dar fără consistenţă în faţa abuzurilor, discriminărilor
întâlnite la tot pasul.
Privind degringolada lumii contemporane, numărul celor care înţeleg şi acceptă diversitatea
fiinţei umane este mic, iar paradoxul este următorul: beneficiem de libertate de mişcare, de
exprimare, de un spaţiu fizic nelimitat, dar ne-am însingurat şi retras într-o cochilie atât de mică unde
nu mai încap cuvintele magice :,,Iubeşte-ţi aproapele, ca pe tine însuţi” Cum să-l iubeşti, când nu-l
vezi, nu-l auzi, nu-l simţi! Am uitat să ne iubim pe noi, am uitat sensul şi rostul iubirii.
O atitudine formală, lipsită de consistenţă dă trend-ul zilei,uitând că personalitatea umană
este alcatuită pe dimensiuni:fizică, morală, psihică şi absenţa uneia produce diminuarea atitudinală
pe plan social, afectiv, a calităţii, vieţii în general.
Nu putem trăi cu adevărat decât împreună cu ceilalţi, într-un grup în care caracteristicile
individuale diferă, dar acest fapt este natural, este condiţia dezvoltării speciei umane, iar scara
valorică a condiţiei umane este dată de participarea comunităţii la exercitarea practicilor
educaţionale.
Adaptarea curriculum-ului şi propriul stil de predare la marea diversitate a grupei determină a
nu se pierde calităţile şi componentele acelor indivizi de valoare egală cu alţii, care sunt ameninţaţi
cu excluderea, că este dreptul fiecăruia de a participa la acţiuni comune pentru dezvoltarea lui
ulterioară, pentru a contribui şi el la dezvoltarea comunităţii în care trăieşte.
SCOPUL : Dezvoltarea capacităţii unui grup de a-şi forma acea mentalitate care să nu
genereze discriminări, un grup capabil să se adapteze el însuşi la copilul cu dizabilităţi, un grup care
să devină accesibil persoanei cu handicap.
OBIECTIVE :
a) Educarea atitudinilor şi comportamentelor copiilor preşcolari în vederea acceptării
diversităţii individuale în cadrul unui grup;
b) Prevenirea apariţiei prejudecăţilor la copiii preşcolari şi înlaturarea celor formate ;
c) Schimbarea atitudinii faţă de copilul deficient:promovarea unei atitudini tolerante,
deschise, de acceptare şi înţelegere firească dintre copiii cu nevoi speciale şi copiii consideraţi
normali;
d) Descoperirea de noi tehnici de învăţare pentru a veni în ajutorul copiilor care întâmpină
dificultăţi;
GRUP ŢINTĂ :-copii
-cadre didactice
-părinţi
ACTIVITĂŢILE PROGRAMULUI
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1) Activitate demonstrativă: Limbă şi comunicare-predare ,,Familia literei şi sunetului ,,P,,(Pace şi prietenie)-activitate cu accesarea doar a limbajului nonverbal.
Motivaţia acestui gen de activitate a fost acceptarea şi interacţiunea grupului de copii cu un
coleg care avea întârziere în dezvoltarea psihomotrică, cu un sistem nervos insuficient dezvoltat
cauzat de trauma travaliului din timpul naşterii.Fetiţa se exprima prin limbaj non verbal:mimicaextrem de expresivă, manifestându-şi deschis şi puternic stările sufleteşti:bucuria,
tristeţea,frustrarea ;gesturile-impetuoase,fără control,uneori dure
2) ,,Bucuria de a dărui, egală cu aceea de a primi!”-acţiune caritabilă în urma inundaţiilor
provocate de ploile torenţiale în primavara anului 2006.
3) ,,Lumea de lângă noi”-activitate iniţiată de Grădiniţa P.N.NR6 Bocşa ,în colaborare cu
următoarele instituţii: Grădiniţa P.N.Nr.1 Bocşa, Grădiniţa P.N.Nr.2 Bocşa,Şcoala cu Clasele I-VIII
Nr.1 Bocşa,Casa de Cultura Bocşa, Biblioteca Orăşenească Tata Oancea Bocşa.
Activitatea s-a derulat în apropierea zilei de 1Martie şi a constat în confecţionarea de
mărţişoare şi felicitări de către copii, cadre didactice şi părinţi.Au fost expuse în holul Casei de
Cultură Bocşa, unde au fost evaluate şi premiate cele mai reuşite exponate.Lucrările au fost puse în
vânzare şi banii obţinuţi au fost donaţi familiei Perju pentru băieţelul lor din clasa a-II-a,Perju
Sebastian, cu deficienţe loco-motorii grave la piciorul drept.
Toate activităţile programului,,Lumea de lângă noi” au fost monitorizate de RADIO
REŞIŢA, prin prezenţa doamnei profesor Laura Ion, reporter corespondent pentru zona Bocşa.
FINALITĂŢI
1) Elaborarea unui plan de acţiune în care să fie cuprinşi factorii educaţionali : personalul
didactic, părinţi, comunitate-Oferta activităţii extracurriculare a unităţii.
2) Asigurarea unui climat primitor şi deschis prin conceperea procesului de predare-învăţare
într-o manieră interactivă şi cooperantă.
3) Pregătirea copiilor de a se accepta unii pe alţii.
4) Asigurarea accesului tuturor copiilor la programul grădiniţei.
5) Soluţionarea colectivă a problemelor.
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EUROPA VĂZUTĂ PRIN OCHI DE COPIL
PROIECT EDUCATIONAL PARTENERIAL
EDUCATOARE: MILOŞ LUMINIŢA LOREDANA- GRĂDINIŢA PN.1 BOCŞA

„Noi nu coalizam statele, ci unim oamenii „.
JEAN MONNET
EVENIMENT DE DESCHIDERE
Viitorii cetăţeni ai unei Europe unite se vor deosebi de alte generaţii, ei vor fi capabili să se
adapteze cu uşurinţă noului, toleranţi, iubitori de oameni, natură, pragmatici şi capabili să
convieţuiască în bune condiţii alături de alte personae care nu le seamănă întru-totul (religie, rasă,
cultură), motiv pentru care finalitatea actului învăţării va fi oarecum diferitǎ.
Împreunǎ sǎ-i învǎţǎm pe copiii noştri , sǎ conştientizǎm adulţii, sǎ-i facem pe toţi sǎ
înţeleagǎ cǎ doar cunoscând şi respectând valorilor şi drepturilor europene: drepturile copiilor,
nediscriminarea; toleranţa, prietenia, securitatea, pacea, vor reuşi sǎ creeze o lume mai bunǎ.
ARGUMENT
Într-o Românie-parte a Uniunii Europene, iniţierea copiilor în spiritual valorilor democratice
şi al drepturilor omului constituie unul din fundamentele educaţiei, începând cu cea mai fragedă
vârstă.
Cunoaşterea drepturilor copilului are semnificaţie aparte. Proiectul sugerează explicarea
conceptelor utilizate, dezvoltarea unui anumit mod de a gândi, a unei capacităţi de a percepe
realitatea românească şi internaţională, a dorinţei de a întreprinde acţiuni prin care drepturile
copilului să fie cunoscute şi respectate.
În educaţia preşcolarilor, cunoaşterea drepturilor copilului vizează stimularea unui sentiment
de încredere şi de toleranţă faţă de aproape, iar prin conştientizarea copiilor, a mediului educaţional
şi comunitar, asupra faptului că sunt protejaţi de legi şi convenţii internaţionale, vor fi diminuate
variatele şi multiplele încălcări ale drepturilor copilului.
O mai bunǎ cunoaştere a drepturilor copilului va conduce la respectarea acestora şi la o viaţǎ
mai bunǎ pentru toţi copiii.
SCOP
Cunoaşterea drepturilor copilului şi identificarea valorilor respectate în Uniunea Europeană .
OBIECTIVE
Educarea trăsăturilor de voinţă şi caracter prin formarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi faţă
de ceilalţi;
Exersarea unor comportamente în grup respectând drepturi ale copiilor;
Desfăşurarea unor acţiuni în spiritul respectării drepturilor copilului în viaţa preşcolară şi în
activitatea lor socială;
Amplificarea cooperării şi comunicării interpersonale.
GRUP ŢINTĂ
Preşcolari, educatoare, părinţi, reprezentanţi ai autoritǎţilor judeţene şi locale;
METODE
Conversaţia, observatia, explicatia, demonstratia,povestirea,exerciţiul, experimentul,
descoperirea, problematizarea,munca în echipa;
EVALUAREA PROIECTULUI
- proiectului s-a materializat prin participarea la concurs cu tema:,, EUROPA VĂZUTĂ PRIN
OCHI DE COPIL” , concurs ce s-a desfǎşurat pe douǎ secţiuni. Secţiunea I –POSTER , pentru
preşcolari, iar Secţiunea a II-a - Acţivitǎţi integrate, pentru cadrele didactice.
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Concursul este coordonat şi organizat de Grǎdinita P.N.1 Bocsa, educ. Miloş Luminiţa, în incinta
acesteia în parteneriat cu cadrele didactice din Grǎdiniţrǎ P.N.4,P.N.2,P.N.6.Bocşa, Schreiber
Adriana, Secosan Maria,Stoian Cecilia, Domil Alina,Domsik Daniela, Rǎdac Rodica,de la Grǎdiniţa
PN. Berzovia, instit. Gaşpar Ancuţa şi a doamnei director,educatoare: Griger Mariana.
MEDIATIZARE
Radio Reşiţa;
Didactic.RO.

Prof.ptr. invatamantul preprimar TABAN LUMINITA
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ZLATITA , JUD. CARAS-SEVERIN
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.”2
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
2

UNICEF, 1995
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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)”3.
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 “4.
În esenţa lor, strategiile educaţiei integrate sunt „strategii de micro-grup,activ-participative,
cooperative, colaborative, parteneriale, implicante, organizative şi socializante“5. 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, activ-participativă, să se desfăşoare într-un mediu relaxant, plăcut .
In vederea integrării şcolare a copiilor cu cerinţe speciale pot fi identificate mai multe perspective:
• perspectiva individuală care pune accentul pe identificarea şi scoaterea în relief a problemelor
specifice de învăţare ale fiecărei categorii de elevi cu cerinţe speciale;
• perspectiva de grup care se referă la relaţiile elevului cu ceilalţi colegi de clasă şi la modalităţile de
rezolvare în grup a problemelor de învăţare sau la modalităţile de intercunoaştere între elevii cu
C.E.S. şi restul elevilor ca o condiţie a acceptării şi recunoaşterii reciproce a valorii lor în grupulclasă;
• perspectiva curriculară care poate acţiona şi prin flexibilizarea conţinuturilor şi adaptarea
mijloacelor de învăţare la particularităţile individuale ale fiecărui elev, la dificultăţile specifice de
învăţare, la tehnicile specifice învăţământului integrat (învăţare interactivă, modalităţi de sprijin şi
suport, apelul la profesori itineranţi etc.).
Acestor perspective li se pot adăuga strategii definite de noul cadru de referinţă:
• valorificarea experienţelor cotidiene ale elevilor prin crearea unor portofolii situaţionale cu tipuri
subsecvente ce se pot actualiza de la o situaţie la alta ;
• exploatarea cunoştinţelor şi experienţelor anterioare prin rezolvarea concretă a unor sarcini noi în
grupuri mici sau perechi ;
• apelul la strategiile ludice (jocuri de rol, dramatizare, jocul didactic) ;
• folosirea problematizării şi a unor metode bazate pe aspecte de evidenţiere expresivă precum
desenul, povestirea, modelajul etc. ;
• rezolvarea creativă a conflictelor din clasă, colaborarea cu familia şi valorificarea resurselor din
comunitate cu tehnici de sprijinire a învăţării, predării şi evaluării ;
• degajarea unor activităţi educative bazate pe cooperare, negociere şi solidarizare în îndeplinirea
unor sarcini de învăţare sau de lucru .
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.
Bibliografie :
Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006
Ungureanu, Dorel, Educaţia integrată şi şcoala inclusivă, Editura de Vest, Timişoara, 2000
UNICEF, Cerinţe speciale în clasă: Pachet de resurse pentru instruirea profesorilor, Reprezentanţa
specială UNICEF pentru România, Bucureşti, 1995
Vrăşmaş, Traian, Învăţământul integrat şi /sau incluziv, Editura Aramis, Bucureşti, 2001
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Vrăşmaş, Traian, Învăţământul integrat şi /sau incluziv, Editura Aramis, Bucureşti, 2001
Ungureanu, Dorel, Educaţia integrată şi şcoala inclusivă, Editura de Vest, Timişoara, 2000
5
Idem
4
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INVATAM SA ZAMBIM
EDUCATOARE : ROMANU MARIANA
GRADINITA P.P. BOCSA

Invatamant pentru toti, impreuna cu toti
Argument
Educatia pentru toti se adreseaza tuturor varstelor, presupune o dezvoltare inca din primele
momente ale vietii, dar si necesitatea asigurarii unor conditii optime pentru invatare si educatie in
perioada micii copilarii. Dezvoltarea timpurie, integrata, a copiilor este o prioritate a UNICEF, cu rol
determinant in indeplinirea obiectivului de dezvoltare al Mileniului Trei si anume: asigurarea
absolvirii ciclului complet de invatamant primar de catre toti copiii, fete si baietii. Este necesara
implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a constiintei parintilor in spiritual tolerantei si
nediscriminarii, al acceptarii si oferiri de sanse egale pentru toti, stiut fiind cat invata copiii prin
imitatie, alaturi de care se impun elimnarea segregarii si discriminarii de orice tip.
Gradinitele inclusive sunt deschise, prietenoase si pun accent deosebit pe:
flexibilizarea curriculumului;
calitatea predarii si inavatrii;
evaluarea permanenta;
perteneriatul educational.

Educatia incluziva in gradinita
Obiectivele strategice europene privind accesul la educatie pot fi exprimate in:
extinderea accesului la educatie si reducerea abandonului scolar;
imbunatatirea accesului la educatie si formare pentru persoanele dezavantajate.
Principiile cheie ale incluziunii : valorizarea diversitatii, respectarea demnitatii finite
umane;intelegerea nevoilor individuale ca cerinte individuale; planificarea activitatilor inclusive;
responsabilitatea colectiva; dezvoltarea relatiilor si culturii profesionale; dezvoltarea profesionala;
asigurarea sanselor egale..

Educatia incluziva
TEMA: Invatam sa zambim
Nivel I (3-4 ani)
Educatoare: Romanu Mariana
Data

Luni

Jocuri si alte
activitati la alegere
ALA
Constructii : daruri

Activitati pe
domenii
experentiale
Cunostiinte

Forma de
realizare

Tema

Lectura dupa

Invatam sa fim

Jocuri si alte
activitati la
alegere ALA
Repetare
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11 XII

Marti
12XII

Miercuri
13 XII

Joi 14
XII

Vineri
15 XII

pentru copii strazii
Biblioteca: jetoane
cu obiecte ce pot fi
daruite
Joc de masa:
selectam daruri
potrivite pentru
Craciun
Arta: ce vreau sa
daruiesc?
Joc de rol: copiii
darnici
Arta: coloram
copilul care rade

despre natura si
om

imagini

darnici

Mos Craciun

Educarea
limbajului
Educatie fizica

Memorizare
Euritmie

Copilul vesel
Stim sa ne
bucuram?

Jocuri
distractive
Ursul doarme

Activitate
matematica
Educatie
muzicala

Repetare
Hora
bradului

Joc sensorial:
simtim bucuria,
rasul, veselia.
Constructii: daruri
Joc de rol: in vizita
Joc de masa:
floricele pentru
copii (material
marunt)

Educatie
artistico-plastica

Sortare
Copii la
Cantec pentru concurs (ex. cu
auditie
material
individual)
Bradulet
Cantece de
Craciun
Pictura
Gurite care rad

Activitate
comuna cu
grupa
pregatitoare

Convorbire
libera: ce mia placut la
centrul de zi

Educatie pentru
societate

Vizita la
centrul de zi
Bucurosi de
oaspeti

Vizionarea
unui diafilm

BIBLIOGRAFIA:
***- 2008, Noi repere ale educatiei timpurii in gradinita, vol. 3, Bucuresti.
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”INVITAȚIE LA JOACĂ”
PROIECT DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
Instit. BLAGOE ROZETA
Grădinița P.P. Bocșa
În cazul multor copii rromi, diferențele culturale sunt clare și ca rezultat al acestora, există
întotdeauna o contradicție între valorile familiei și valorile promovate de grădiniță, atunci când
acești copii intră în sistemul educațional. Prin urmare, copiii pot fi confuzi, neștiind căror valori să
rămână fideli. Problematica educaţiei copiilor rromi constituie una din provocările cu care se
confruntă mediile social – economice şi culturale sau civice din România. Ea face parte din
problematica mai largă, cea a copiilor aflaţi în situaţii de excluziune, de marginalizare din diferite
motive, necesitând abordări nuanţate în funcţie de mai mulţi parametri specifici: mediul de
rezidenţă, apartenența la un grup minoritar etnic, apartenența la o grupare social cu un status
economic minimal etc.
Proiectul ”Invitație la joacă” (”Kharipenmos khelipenmos”) se dorește a fi o posibilă
soluție de perspectivă pentru îmbunătăţirea frecvenţei şcolare şi reducerea absenteismului în rândul
populaţiei preşcolare de etnie rromă din cadrul Grădiniţei P.P. Bocşa, pornind de la ideea
construcţiei unei comunităţi interculturale, constituită din indivizi diferiţi, dar egali, aflaţi într-un
permanent schimb cultural şi spiritual. Trebuie să ţinem seama că integrarea socială are patru
dimensiuni: integrare culturală, normativă, comunicaţională şi funcţională. Dacă integrarea
culturală presupune coerenţa normelor şi valorilor unei culturi, integrarea normativă reprezintă
măsura în care normele grupului devin norme efective. Tocmai această exigenţă a majorităţii, de
conformare a minorităţii la normele sale poate fi concepută ca o tendinţă de asimilare şi nu de
integrare.
15. TITLUL PROIECTULUI: ”Invitaţie la joacă” (”Kharipenmos khelipenmos”)
16. TIPUL PROIECTULUI:
Educaţional
17. PROMOTOR: Grădiniţa P.P. Bocşa
18. COORDONATOR: Instit. Blagoe Rozeta
19. ECHIPA DE IMPLEMENTARE: Blagoe Rozeta, Cocora Marinela, Românu Mariana
20. INSTITUŢII IMPLICATE ÎN PROIECT:
Grădiniţa P.P. Bocşa
21. ARGUMENT
Una din categoriile cele mai vulnerabile la costurile sociale ale tranziţiei a fost minoritatea rromă,
deoarece ea se situa deja pe poziţii de risc crescut. În perioada postdecembristă, rromii nu au
reprezentat o minoritate etnică discriminată deoarece nu li s-a dat dreptul de a reprezenta o
minoritate etnică liberă să-şi promoveze propriile tradiţii culturale, politica generală fiind una de
asimilare a acestora. Este una din cauzele majore ale reticenţei actuale şi ale percepţiei eronate a
comunităţii rrome faţă de conceptul de integrare. Odată cu liberalizarea şi democratizarea societăţii a
avut loc un proces de emancipare a diferitelor comunităţi etnice, religioase etc., de conturare a
identităţii acestora, dar în acelaşi timp, de marginalizare a lor de către majoritate.
La nivelul oraşului Bocşa, printre alte multiple naţionalităţi, rromii declaraţi reprezintă
aproximativ 4% din populaţia oraşului, în realitate procentul fiind cu mult mai mare.
Copiii rromi constituie una dintre cele mai defavorizate categorii de copii şi are nevoie de mult
sprijin pentru a depăşi situaţia în care se află. Sărăcia şi lipsurile familiilor rrome, prejudecăţile
care persistă în mentalitatea populaţiei, inerţia unor părinţi rromi faţă de perspectivele pe care
educaţia le-o oferă copiilor lor, toate acestea contribuie la limitarea accesului la şanse egale la
care au dreptul toţi copiii şi uneori la marginalizarea acestora.
Singura alternativă viabilă la problema marginalizării este o politică susţinută şi coerentă de
prevenire a acesteia, pe de o parte, şi de integrare, pe de altă parte, deşi integrarea este un fenomen
faţă de care majoritatea liderilor rromi şi chiar a membrilor comunităţii rrome au o reacţie adversă.
Cauza este o înţelegere defectuoasă a ideii de integrare, fiind percepută fragmentar, doar în
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dimensiunea sa coercitivă, de ASIMILARE, şi nu ca o INTERACŢIUNE DINAMICĂ între sistemul
care ”se integrează” şi sistemul care ”integrează”.
22. SCOPUL PROIECTULUI
Reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului în rândul populaţiei de vârstă
preşcolară de etnie rromă de la nivelul oraşului Bocşa.
23. GRUP – ŢINTĂ
23.1.
Preşcolari de etnie rromă, cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani, aflaţi în situaţie de
absenteism sau abandon şcolar
23.2.
Preşcolari cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani cuprinşi în grădiniţa de masă
23.3.
Părinţi ai copiilor
24. DURATA PROIECTULUI: septembrie 2010 – septembrie 2011
25. OBIECTIVE PRIORITARE
25.1.
Sensibilizarea asupra importanţei acordării şanselor egale în educaţie pentru toţi
preşcolarii, presupunând îmbunătăţirea ethos – ului grădiniţei, care ia cunoştinţă şi înţelege
diferenţele şi similitudinile culturale
25.2.
Îmbunătăţirea implicării comunităţii rrome în educaţie pentru a ne asigura de
posibilitatea accesului şi reuşitei copiilor rromi de a-şi atinge potenţialul în grădiniţa noastră.
26. OBIECTIVE SPECIFICE
26.1.
OBIECTIV PRIORITAR NR. 1
26.1.1. PREȘCOLARI
26.1.1.1. Familiarizarea preșcolarilor cu noțiuni vizând educația pentru valori
democratice general valabile, precum: diversitate, diferențe culturale, acceptare,
toleranță, interculturalitate etc.;
26.1.1.2. Sensibilizarea preșcolarilor din ambele comunități spre acceptarea
”diferitului” ca o sursă de valoare;
26.1.2. PĂRINȚI
26.1.2.1. Conștientizarea părinților preșcolarilor din comunitatea preșcolară cu privire
la avantajele incluziunii;
26.1.2.2. Conștientizarea părinților preșcolarilor din comunitatea rromă cu privire la
necesitatea și avantajele frecventării grădiniței de către copiii lor, în condiții de
VALORIZARE.
26.2.
OBIECTIV PRIORITAR NR. 2
26.2.1. Identificarea și cooptarea unui membru al comunității rrome, cu calități de lider, care
să susțină ideea integrării școlare a preșcolarilor din comunitatea rromă;
26.2.2. Crearea unui ethos al grădiniței, care să înțeleagă diferențele și similitudinile
culturale;
26.2.3. Implicarea părinților rromi și a comunității, ca parteneri, în luarea deciziilor și în
procesul de educație al copiilor lor, precum și în oricare oferte de servicii sau activități a
comunității.
27. DOMENII DE ACȚIUNE
27.1.
Educație
27.2.
Activități culturale
27.3.
Activități de petrecere a timpului liber
28. ACTIVITĂȚI PRINCIPALE
28.1.
Identificarea părinților rromi care să fie gata să acționeze ca ”părinți de contact”, cu
alți părinți din comunitatea rromă, pentru a construi ÎNCREDERE ȘI SIGURANȚĂ;
28.2.
Organizarea unor întâlniri lunare ale părinților și/sau un buletin informativ cu apariție
regulată pentru a-i informa și implica pe părinți;
28.3.
Inițierea unor activități care să permită părinților și educatoarelor să se cunoască mai
bine unii cu alții (de exemplu, activități de consultanță, pentru educatoare, cu privire la
obiceiuri, tradiții sau alte aspecte ale vieții culturale și/sau sociale ale comunității rrome,
susținute de părinți rromi pentru pregătirea unor activități culturale și/sau evenimente
sociale );
28.4.
Oferirea de servicii educaționale și comunitare pentru părinți și alți parteneri din
comunitate, cum ar fi cursurile de alfabetizare;
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28.5.
Organizarea unor ”seri de consultații”, planificate cu grijă, atractive și folositoare, cu
investigarea nevoilor părinților, pentru îmbunătățirea comunicării;
28.6.
Contactarea familiilor rrome mai rezervate prin vizite la domiciliu, împreună cu
”părinții de contact” sau cu promotorul comunitar;
28.7.
Organizarea unor evenimente sociale de tipul: Festivalul tradițional de meșteșuguri
rrome (care să ofere și posibilitatea unor vânzări de obiecte) sau o seară de spus povești etc.
28.8.
Încurajarea părinților rromi să acționeze ca voluntari în diferite activități; folosirea lor
ca experți și reusrse la clasă;
28.9.
Organizarea de activități extracurriculare, de activități culturale cu ieșire în
comunitate, în care accentul să cadă pe VALORIZAREA diferitului, fără nici un fel de
discriminare.
29. REZULTATE AȘTEPTATE
29.1.
Îmbunătățirea frecvenței copiilor rromi în grădiniță și reducerea absenteismului;
29.2.
Participarea activă a părinților rromi, cel puțin a ”părinților de contact”, la procesul
de luare a deciziilor în consiliul părinților sau în grupul de sprijin al proiectului.
29.3.
Schimburi interculturale aprofundate;
29.4.
Portofoliu de proiect.

1.
2.
3.
4.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:
Cucoș, C., Cosma, T – ”Minoritarii marginali”, Ed. Polirom, Iași, 1996
Ionescu, V., Sarău, Gh., Stanciu, F. – ”Ghid de practici pozitive pentru educația copiilor rromi”,
Romani Criss, 2003
Iosivescu, S., Rogojinaru, A. – ”Parteneriat și dezvoltare școlară în comunitățile cu rromi”,
Colecția ”Șanse egale”, Ed. Corint, București, 2000
Zamfir, C., Zamfir, E. – ”Țiganii între ignorare și îngrijorare”, Ed. Alternative, București, 1993

PROIECTUL EDUCAŢIONAL – MODALITATE
DE EDUCAŢIE INCUZIVĂ
ED. AVRAM LIVIA – GRĂDINIŢA P.P. GĂTAIA – JUD. TIMIŞ
INST. POPA LUCREŢIA DANIELA – GRĂDINIŢA P.P. GĂTAIA- JUD. TIMIŞ
Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental un învăţământ pentru toţi, împreună
cu toţi. Trebuie să fim incluzivi şi să realizăm o educaţie incluzivă, să-i învăţăm pe copii să participe
la acţiuni comune să îi pregătim să accepte diversitatea; mă refer aici la incluziunea copiilor care
provin din medii sociale diferite, de etnii diferite, cu dizabilităţi diferite.
O grădiniţă poate fi incluzivă şi poate dezvolta practici incluzive in abordarea
copiilor, dacă se doreşte cu adevărat acest lucru. Grădiniţa noastră se consideră o grădiniţă incluzivă,
se bazează pe democraţie, pe lucrul in echipă.
Pentru a răspunde modernizării procesului de învăţământ promovăm concepte şi
atitudini noi, o flexibilitate curriculară menită să stimuleze creativitatea cadrelor didactice, a copiilor
– permiţând oferte educaţionale cât mai variate. Ca o sursă educativă, atractivă am folosit
parteneriatele locale ( cu Primăria, Poliţia, Pompierii, Centrul de Sănătate, Şcoala, Casa Naţională) şi
proiectele educaţionale naţionale: Să citim pentru mileniul III , Eco-grădiniţa, Kalokagathia.
Din suita acestor acţiuni, o reuşită educaţională deosebită a fost şi va fi până in iunie
2011 proiectul educaţional, Caravana Fanteziei si a Prieteniei, proiect în care am cuprins trei judeţe
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(Arad, Timiş, Caraş-Severin) , şase unităţi preşcolare, 20 cadre didactice, 350 de copii (români,
maghiari, slovaci).
În plan educaţional, proiectul şi-a propus şi sigur vom reuşi prin acţiunile propuse si
derulate deja următoarele:
- să-i învăţăm pe copii „socializarea” – prin comunicarea şi interacţiunea cu copiii de alte
naţionalităţi şi de la alte gradiniţe, să lege prietenii, iar prin bunele relaţii, starea de bine
dintre ei să faciliteze învătarea şi dezvoltarea;
- să stimulăm expresivitatea, creativitatea, fantezia atât a copiilor, cât şi a cadrelor didactice
implicate prin organizarea de expoziţii de artă plastică, concursuri, albume;
- să implicăm cadrele didactice şi preşcolarii în schimburi interculturale, să ne respectăm unii
pe alţii, aşa cum suntem, mai ales atunci când interacţionăm.
Acceptarea şi recunoaşterea diversităţii înseamnă, de fapt, INCLUZIUNE.
Bibliografie:
1. Alexandru Rodica – „Interculturalitatea – educaţia incluzivă în atenţia educatoarelor” 2009.
2. Tudor Deaconu-http://www.slideshare.net/LUCIANDUMA/tudor-deaconu-director-ccd-carasseverin-educatia-incluziva-intre-deziderat-si-realitate
3. Vrasmas, Traian,2004, Şcoala şi educaţia pentru toţi, Editura Miniped, Bucureşti
4. Vrasmas Traian ,,Invatamantul integrat si/sau incluziv”,Editura Aramis,2001.

PROIECT EDUCAŢIONAL
“CARAVANA FANTEZIEI ŞI A PRIETENIEI”
MOTTO: “Toţi copiii şi adulţii au dreptul să evolueze şi să se dezvolte într-un context în care să
existe egalitate şi respect pentru diversitate”- conform DECET
INIŢIATORI:
Grădiniţa cu Program Prelungit Gătaia.
ARGUMENT:
Ca expresie a modernizării procesului de învăţământ, didactica contemporană promovează
concepte si atitudini educaţionale noi, o flexibilitate curriculară menită să promoveze creativitatea
educatoarelor şi să permită oferte educaţionale cât mai variate.
În acest context se înscrie şi proiectul educaţional Caravana Fanteziei şi a Prieteniei, proiect
iniţiat de Grădiniţa cu Program Prelungit Gătaia şi care se va derula pe perioada a doi ani:
octombrie 2009- iunie 2011.
În plan educaţional proiectul îşi propune:
stimulare în formarea unor relaţii de prietenie între copiii din diferite zone indiferent de etnia
din care provin;
implicarea în schimburi interculturale cu prietenii si colegii aparţinând unor grădiniţe din
localităţi diferite;
exprimarea creativităţii, a fanteziei copiilor şi a cadrelor didactice prin acţiuni comune:
expoziţii, concursuri, albume.
OBIECTIVE GENERALE:
Identificarea şi eliminarea barierelor de comunicare interculturală;
Surprinderea componentelor şi obiceiurilor unor diferite culturi, relevante prin comunicare;
Combaterea discriminării şi excluderii sociale si activităţi didactice si educative (parteneriate
educaţionale).
OBIECTIVE SPECIFICE:
Conştientizarea şi formarea la copii a unor comportamente în directia toleranţei si
nondiscriminării indiferent de situţia socio-economică precară, de etnie, boală, dizabilitate;
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Implicarea unui număr cât mai mare de cadre didactice şi preşcolari în exprimarea
creativităţii, originalităţii, fanteziei artistice;
Încurajarea preşcolarilor în închegarea unor relaţii de prietenie;
Cunoaşterea unor elemente specifice poporului român şi altor etnii.
GRUP ŢINTĂ/BENEFICIARI:
350 copii preşcolari de la 5 grădiniţe (din judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin).
20 cadre didactice de la aceste unităti preşcolare.
Părinţii copiilor, reprezentanţi ai autorităţilor locale, antrenori de dans sportiv.
DESCRIEREA PE SCURT A ACŢIUNILOR/ ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE:
Prin activităţi desfăşurate în acest proiect, ca: vizitarea reciprocă a unităţilor preşcolare de
către cadrele didactice, sau cadrele didactice împreună cu copiii, organizarea de expoziţii cu lucrări
ale copiilor (de 1 Martie, Crăciun, Paşti, “Parada Portului Popular”, “Spectacol în ritmuri de cha-chacha”) am căutat ca unele valori de preţ din universul copilăriei să fie comunicarea interumană,
prietenia, cooperarea. Cooperarea care generează sentimente de acceptare şi prietenie.
REZULTATE AŞTEPTATE:
Aplicând acest proiect urmărim:
Copiii să înţeleagă şi să accepte diferenţele culturale, să cunoască tradiţii populare naţionale
şi ale altor etnii;
Părinţii implicaţi în proiect să aibă o altă perspectivă asupra educaţiei interculturale şi să
lucreze alături de cadrele didactice implicate în proiect, în demersurile educaţionale propuse,
să contribuie la construirea unor relaţii armonioase între etnii, să înţeleagă integrarea
europeana ca pe o nevoie vitală.
Dorim ca proiectul să creeze un mediu stimulativ, concurenţial, de manifestare a creativităţii
copiilor şi a educatoarelor, să genereze o mai bună promovare a activităţilor desfăşurate în
grădiniţă;
Comunitatea va beneficia de un model de colaboare, acceptare, apreciere şi perpetuare a
tradiţiilor, a tot ceea ce are mai valoros un popor valorizând aptitudinile si competenţele
artistice ale copiilor preşcolari.
EVALUAREA PROIECTULUI
Album cu fotografii şi înregistrări de la acţiuni comune;
Expoziţie cu lucrările copiilor (felicitări, mărţişoare, desen, pictura, lucrări practice);
Parada portului popular, spectacole (colinzi, serbări);
Ezcursii la unitaţile partenere.
MONITORIZARE:
Programul va fi monitorizat de către partenerii si coordonatorii acestuia prin înregistrare foto
şi video.
DISEMINAREA REULTATELOR:
Expuneri în cadrul Comisiei Metodice şi în Consiliul de Administraţie;
Rezultatele proiectului vor fi făcute cunoscute părinţilor şi tuturor partenerilor noştri prin
panourile din grădiniţe în sesiuni de comunicări şi referate, prin articole în publicaţia locală,
„Jurnal de Gătaia”.
IMPACTUL PROIECTULUI:
Realizarea unei legături mai strânse între reprezentanţii unităţilor de învăţământ cuprinse în
proiect;
Îl constituie gândul nemărturisit al educatorilor, bucuria lor de a comunica în vederea
pregătirii tinerei generaţii pentru a se integra în viaţa socială, economică şi culturală a
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comunităţii, realizând un deziderat comun – INCLUZIUNE însemnând dimensiunea socială a
învăţării.
„Toate fiinţele umane sunt născute libere şi egale în demnitate şi drepturi.”
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
pentru preşcolarul I. M.
Scopul programului îl constituie valorificarea potenţialului fizic şi psihic al copilului în vederea
integrării lui în activitatea de tip preşcolar cât şi în grupul de copii. Ca urmare, am folosit metode de
cunoaştere, individuale şi de grup: observaţia, analiza activităţilor la care a participat, convorbirea,
textele.
Obiectivele pe termen lung au fost:
dezvoltarea exprimării orale;
înţelegerea corectă a semnificaţiei structurilor verbale;
dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii;
educarea trăsăturilor de voinţă şi caracter;
formarea atitudinii pozitive faţă de sine şi ceilalţi.
Obiectivele pe termen scurt au fost:
să participe activ la discuţii şi activităţi în grupuri mici;
să comunice cu colegii şi educatoarea;
să întrebe şi să răspundă la întrebări;
să-şi dezvolte abilităţi practice prin rezolvarea sarcinilor de muncă propuse.
În activităţile concrete de învăţare am început prin utilizarea unor procedee de lucru mai
simple (de exemplu să deseneze un fruct prin unirea punctelor), am acordat atenţie proiectării paşilor
de efectuat atât sub aspectul transmiterii de cunoştinţă, cât şi sub aspectul formării operaţiilor mintale
– urmărind accelerarea treptată a progresului învăţării, asigurând trecerea gradată de la secvenţe cu
sarcini uşoare la secvenţe cu sarcini dificile:
a) mai întâi i-am propus desenarea fructului unind punctele pe fişă, apoi după model şi, în final,
desenarea fructului din imaginaţie;
b) la activităţile de joc didactic l-am antrenat la început în manipularea jucăriilor şi mai puţin
respectarea unor reguli de joc, ajungând cu timpul să cunoască şi regulile şi să încerce să le respecte
şi pe acestea.
Venind în sprijinul nevoii de comunicare am conceput un program de corectare a vorbirii,
utilizat în toate momentele zilei, la începutul jocurilor didactice la alegere, la întâlnirea de dimineaţă,
în activităţile de educarea limbajului, în conversaţia liberă, la plimbare, înainte de somn.
Programul de intervenţie pentru corectarea şi dezvoltarea vorbirii şi comunicării a cuprins:
a)dezvoltarea aparatului fono-articulator şi de corectare a pronunţiei prin:
jocuri de rostire de onomatopee: şarpele (consoanele s-ş), linişte (s-t), albinuţa (z-z însoţite de
mişcări de braţe), vântul/furtuna (j-j-j însoţite de mişcări de braţe şi de trunchi), e frig (brrr...),
căţeluşul mârâie (mrrr...), etc;jocuri de rostire ritmică a unor recitative scurte: „Rică nu ştia să
zică/Râu, răţuşcă, rămurică...”;jocuri cu rostire de cuvinte paronime: cos-coş; bară-pară; loc-soc;
sare-zare...;frământări de limbă: moş, moş cocoloş/vino iute toarnă-n coş...
exerciţii pentru
b)corectarea şi dezvoltarea auzului fonematic:
„Telefonul fără fir” , „ Deschide urechea bine”, „Ce-ai auzit”?
jocuri didactice pentru recunoaşterea cuvintelor: „Trasează tot atâtea linii orizontale câte cuvinte are
propoziţia sugerată de imagine”.
c)exerciţii pentru formarea capacităţii de comunicare:
jocuri didactice pentru formare de propoziţii după jetoane, imagini: „Spune ceva”, „Spune mai
departe ”;
jocuri de citire de imagini: „Spune ce vezi”;
activităţi de lectură după imagini şi tablouri: „Familia mea”, „Frumuseţile toamnei”, „La munte”,
etc.;
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activităţi de convorbire liberă: „Ce ştii despre...”;
povestiri create de copil, repovestiri după poveştile audiate.
d)exerciţii pentru formarea capacităţii de analiză:
jocuri pentru despărţirea în silabe: „Jocul silabelor”, „Desenează atâtea liniuţe câte silabe are
cuvântul rostit”.
e)dezvoltarea memoriei:
activităţi de memorizare pe diverse teme.
Am avut în vedere, permanent, faptul că modelul oferit copilului are mare importanţă, de aceea l-am
pus în situaţia să mă urmărească când îi vorbesc, asezându-mă în apropierea sa, privindu-l,
adresându-mă grupului în care el se găseşte.
Rolul mamei în consiliere
- Am antrenat mama în crearea de oportunităţi pentru valorificarea experienţelor dobândite de
aceasta în educarea copiilor.
- Am cooptat-o pe mamă în programul de educaţie a părinţilor desfăşurat la nivelul grupei, unde prin
participarea la întâlnirile în care au fost vizate teme majore de educaţie, am determinat-o să acorde
copilului o atenţie sporită, să-i înţeleagă nevoile şi trebuinţele, să-i înfluenţeze cu tact şi răbdare
comportamentul.
Apreciindu-l, lăudându-l pentru fapte bune, mama a învăţat că, stimulând copilul pentru a obţine o
imagine pozitivă faţă de sine, îi poate modela caracterul, şi prin efortul comun familie – grădiniţă îl
va putea ajuta să se integreze în viaţa socială.
Acordând o atenţie aparte acestui copil am reuşit să facilitez integrarea lui în grupa de copii,
adaptarea la mediul grădiniţei şi, implicit participarea lui activă la activităţi instructiv-educative şi la
jocurile desfăşurate în grupa de preşcolari.
CONCLUZII:
Părinţii copiilor cu CES:
- părinţii au fost întotdeauna forţa cu cea mai mare influenţă asupra legiferării şi mandatării
serviciilor pentru copiii lor cu CES;
- tot ei sunt cei mai eficienţi avocaţi pe termen lung,prin activităţile lor de asistare,monitorizare şi
,,forţare‟‟ a sistemului,pentru a asigura servicii şi oportunităţi de care copiii lor au nevoie şi pe care
le merită;
- părinţii ai căror copii sunt etichetaţi ca fiind copii cu CES,au responsabilităţi şi oportunităţi
asociate în mod firesc cu provocările şi bucuriile de a fi părinte;
- în plus,aceşti părinţi sunt deseori supuşi unor presiuni şi tensiuni suplimentare legate de statutul
lor de părinte al unui copil cu CES,într-o societate care nu este întotdeauna pregătită să accepte şi
angajată să şi ajute un copil cu CES;
- părinţilor trebuie să li se faciliteze asumarea unui rol activ în dezvoltarea tuturor serviciilor
educaţionale şi sprijin pentru copiii lor pentru că,în general,părinţii şi alţi membri ai familiei sunt
acei care cunosc cel mai bine nivelul de competenţă al abilităţilor propriilor lor copii.
BIBLIOGRAFIE:
Vrăşmaş Ecaterina,2008 Educaţie timpurie şi grădiniţa adaptată,Asociaţia Reninco România 2008
Vrăşmaş Ecaterina,2009 Educaţia incluzivă-CD –Curs de formare,,Educaţia incluzivă în grădiniţă.‟‟
Vrăşmaş Ecaterina,Viorica Oprea,Ana Stoica,Adriana Stancu,Sorina Niculescu,Elena Liliana
Gălbinaşu,Să învăţăm cu ...plăcere,2007,Supliment al revistei Învăţământul Preşcolar apărut la
C.N.I,,Coresi‟‟ S.A.
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PROGRAMUL ,,CRED ÎN ŞCOALA PĂRINŢILOR”
Ins./As.soc.Poroineanu Milora
Liceul Teoretic ,,Tata Oancea”, Bocşa
Cunoaşterea copilului este una din condiţiile esenţiale pentru integrarea lor în activitatea
şcolară şi socială. Cercetarea atentă şi responsabilă a fiecărui copil conduce la descoperirea
resurselor interne şi a disponibilităţilor native , a experienţelor de viaţă şi a obişnuinţelor, a
conceptelor şi a mentalităţilor, a intenţiilor şi intereselor, a convingerilor şi idealurilor. Copiii
proveniţi dintr-o diversitate de medii socio- culturale, familiale, din etnii diferite, impun includerea
lor în programe educaţionale adecvate.
Programul ,,CRED în Şcoala Părinţilor” se adresează părinţilor copiilor cu risc de abandon
şcolar şi frecvenţă şcolară scăzută,situaţii cărora li se asociază nivel scăzut al veniturilor
părinţilor,nivel de educaţie scăzut al părinţilor,locuinţe insalubre, fără facilităţi de bază(apă,curent) şi
alte probleme generate de sărăcie.
,, CRED în Şcoala părinţilor” se va derula în cadrul Grădiniţei P.P.Bocşa , în perioada 2-27
iulie 2010,având ca grup ţintă 15 părinţii ai copiilor rromi ce urmează să fie înscrişi în clasa I.
Programul are următoarele obiective :
 Creşterea nivelului de conştientizare a părinţilor despre importanţa şi aspectele legate
de creşterea copilului şi a educaţiei acestuia
 Stimularea nivelului de implicare directă a părinţilor în creşterea şi educarea copiilor
lor
 Consilierea părinţilor în vederea creşterii încrederii în sine şi în şcoală
 Atragerea părintilor ca parteneri în actul educaţional prin ameliorarea comunicării şi
cooperării intre familie, şcoala si alte instituţii ori persoane cu functii educative
 Cunoaşterea de către părinţi a particularităţilor individuale şi de vârstă ale copilului
prin informarea părinţilor în probleme fundamentale ale îngrijirii şi educării copil
 Stabilirea nevoilor de educaţie şi a intereselor parentale
 Cunoaşterea comportamentului educaţional al părinţilor şi al climatului familial
După evaluarea nevoii de instruire şi a temelor de interes pentru părinţi,s-a realizat
identificarea temelor ce vor fi abordate,atât din perspectiva părinţilor cât şi din cea a
cadrelor implicate în program.
Temele programului sunt:
- Relaţia copil-părinte-şcoală-comunitate
- Beneficiile colaborării eficiente grădiniţă-şcoală-comunitate
- Eficienţa profesiei de părinte
- Educaţie pentru sănătate
- Drumul vieţii-paşi spre reuşită
- Cum să comunici cu copilul
- Metode alternative la pedeapsă
- Violenţa în şcoală şi familie
La aceste întâlniri vor participa şi invitaţi ai comunităţii locale,implicarea lor
realizându-se pe baza unui acord de colaborare între Grădiniţa P.P.Bocşa şi:dr.Lelcu
Daniela;Poliţia Bocşa;Biserica Ortodoxă.
Evaluarea programului de educare al părinţilor se realizează cu dificultate, neputând fi
măsurabila. Lipsa unor rezultate imediate şi /sau spectaculoase nu trebuie să descurajeze.
În cazul in care suntem convinşi că activităţile au fost bine concepute si organizate, daca
participarea a fost bună şi interesată, iar reacţiile participanţilor pozitive, putem să afirmăm că ne-am
făcut datoria.
Activităţile programului vor fi evaluate:
-prin testare periodică, prin intermediul unor scale de evaluare a satisfacţiei/insatisfacţiei părintilor ,
al unor chestionare de (auto) evaluare si interviuri (anchete de opinie) cu părinţii :
-prin constatarea schimbărilor calitative produse in relaţia cu copilul ;
-prin efectele observate la nivelul elevului, ca o consecinţă a imbunătăţirii actului educativ parental ;
-printr-un proces continuu de tip feedback, prin discuţii, dezbateri;
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Prezentare proiect "Toţi la grădiniţă, toţi în clasa întâi"
educ. Iudita Kern, Grădiniţa PP Bocşa
1. Descrierea proiectului "Toţi la grădiniţă, toţi în clasa întâi"
1.1Obiectivul general al proiectului
Obiectivul proiectului este prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii în rândul
copiilor cu vârste între 5-8 ani din 420 de comunităţi dezavantajate, cu pondere ridicată de
rromi, cu precădere în localităţile rurale şi urbane mici, din Romania prin implementarea de
programe educaţionale de sprijin pentru preşcolari şi părinţii acestora.
1.2Obiectivele proiectului
Creşterea accesului la educaţie preşcolară şi şcolară pentru copii din comunităţi
defavorizate, cu precădere rromi, prin participarea la programe de educaţie de tipul
"Grădiniţa Estivală", "Şcoala după Şcoală".
Formarea competenţelor şi abilităţilor de bază la copiii din grupul ţintă prin
dezvoltarea de currriculum adecvat, inclusiv materiale didactice, pentru programele
educaţionale de sprijin implementate.
Creşterea gradului de conştientizare a membrilor comunităţii vizate asupra
problematicii riscului de părăsire timpurie a şcolii de către copii prin căi de informare
specifice.
1.3Contextul proiectului
Proiectul este relevant pentru Strategia Europeană de Ocupare prin contribuţia pe
care o aduce pe termen lung la creşterea ratei generale de ocupare prin crearea
premiselor educaţionale pentru integrarea viitoare pe piaţa muncii a populaţiei
dezavantajate. Cohortele de copii proveniţi din comunităţile dezavantajate, cu precădere
rromi, sunt sprijinite prin intermediul proiectului pentru a beneficia de educaţie într-un
procent mai mare şi cu performanţe crescute.
Proiectul de faţă se încadrează în priorităţile urmărite prin POSDRU 2007-2013
prin:
• programe de acţiuni preventive de tipul – creşterea accesului la educaţie
preşcolară (Programul Grădiniţa Estivală) şi campanii de informare pentru înscriere
în grădiniţele de stat şi şcolară (programul de sprijin pentru susţinerea înscrierii în
clasa întâi, inclusiv prin furnizarea de seturi şcolare pentru clasa întâi).
• programe de tipul "dupa şcoală" (Programul Şcoala după Şcoală).
• predare centrată pe elev (programe de instruire a instructorilor în educaţie
incluzivă).
Proiectul vizează peste 8000 de copii din comunităţi dezavantajate din Romania, cu
precădere de etnie rromă, care, conform datelor statistice nu reusesc să-şi continue
studiile din pricina decalajului educaţional cauzat de neparticiparea la învăţămantul
preşcolar. Astfel, proiectul prevede implementarea programelor "Grădiniţa Estivală",
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"Şcoala după Şcoală" în fiecare şcoală ţintă din proiect, elevii de clasa întâi urmând a
beneficia de asistenţa unui învăţător şi după şcoală, timp de 2-3 ore zilnic, pentru a fi
sprijiniţi la efectuarea temelor şi aprofundarea cunoştinţelor şi deprinderilor de la clasă.
1.4Activităţile proiectului
Activitatea 1: consolidarea parteneriatului dintre MECI – Direcţia Generală
Învăţămant în Limbile Minorităţilor şi Fundaţia RUHAMA.
Activitatea 2: elaborarea curriculei şi materialelor didactice / de învaţare adaptate
copiilor prin programul de educaţie "Gradiniţa Estivală".
Activitatea 3: program de formare pentru personalul implicat în implementarea
problemelor de educaţie "Gradiniţa Estivală", "Şcoala după Şcoală",
"Şcoala Părinţilor".
Activitatea 4: implementarea la nivel naţional a programului de educaţie "Grădiniţa
Estivală".
Activitatea 5: consilierea şi informarea părinţilor copiilor din grupul ţintă şi
organizarea programului "Şcoala Părinţilor".
Activitatea 6: promovarea şi susţinerea dezvoltării parteneriatului de tipul şcoală –
comunitate – părinţi prin realizarea de activităţi educaţionale integrate
pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii.
Activitatea 7: implementarea la nivel naţional a programului de educaţie "Şcoala
după Şcoală" pentru elevii de clasa întâi.
Activitatea 8: realizarea unui studiu de sinteză asupra rezultatelor obţinute prin
implementarea de programe alternative de educaţie pentru copii din
grupul ţintă şi părinţii acestora.
Activitatea 9: managementul, monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Activitatea 10: organizarea Conferinţei la încheierea proiectului, pentru diseminarea
rezultatelor finale.
2. Programele educaţionale specifice ce vor fi implementate în cadrul acestui proiect
sunt: "Gradiniţa Estivală", "Şcoala după Şcoală", "Şcoala Părinţilor".
2.1Gradiniţa Estivală
Gradiniţele de vară se adresează cu precădere copiilor care vor urma să se înscrie
în clasa întâi în anul şcolar 2010-2011 şi care nu au frecventat grădiniţa.
Implementarea grădiniţelor de vară 2010:
◦ Stabilirea perioadei de desfăşurare efectivă: 2-27 August 2010.
◦ Identificarea spaţiilor unde se vor desfaşura grădiniţele de vară de catre
Inspectoratul Şcolar Judeţean, cu sprijinul şcolilor.
◦ Identificarea potenţialilor copii care vor frecventa grădiniţa de vară cu precădere
din comunitatea de rromi.
◦ Realizarea instrumentelor de lucru în cadrul gradiniţei de vară şi stabilirea
procedurilor (atribuţii, sarcini, responsabilităţi în echipă).
◦ Demararea activităţii.
◦ Activităţi curriculare.
◦ Activităţi extracurriculare.
◦ Invitarea părinţilor.
◦ Mesaje transmise în cadrul grădiniţelor de vară: importanţa educaţiei,
responsabilizarea părinţilor în ceea ce priveşte educaţia copiilor etc.
Monitorizare şi evaluare:
◦ Evaluarea iniţială şi finală a copiilor care au frecventat Grădiniţa de vară.
◦ Monitorizarea fecvenţei copiilor.
2.2Şcoala după Şcoală
Programul este frecventat de 15-20 de copii defavorizaţi în clasa întâi pe toată
durata anului şcolar. Copiii cuprinşi în program vor petrece 2-3 ore pe zi în şcoală, prin
programe de educaţie non-formală şi vor fi sprijiniţi pentru pregătirea temelor pentru
urmatoarea zi sub supravegherea unui învăţător.
Se vor efectua şi activităţi recreative de tipul cercuri pe materii, vizionare de filme,
activităţi sportive, concursuri etc.
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2.3Şcoala Părinţilor
Se adresează părinţilor copiilor cu risc de abandon scolar şi frecvenţă şcolară
scăzută, situaţii cărora li se asociază nivel scazut al veniturilor părinţilor, nivel de educaţie
scăzut al părinţilor, locuinţe insalubre fără facilităţi de bază (apă, curent) şi alte probleme
generate de faptul ca au trait în sărăcie lucie pe perioadă lungă.
Paşi în organizarea Şcolii Părinţilor:
◦ Evaluarea nevoii de instruire şi a temelor de interes pentru părinţi.
◦ Identificarea temelor din perspectiva părinţilor.
◦ Identificarea temelor propuse de specialişti.
◦ Identificarea formatorilor.
◦ Identificarea de resurse locale în cadrul Grupurilor de Sprijin Local.
◦ Managementul timpului.
◦ Demararea şi implementarea programului.
Pe parcursul proiectului se va realiza o analiză a mediului de politici publice
educaţionale la nivel naţional şi a implicaţiilor sociale ale acestora, corelând datele
rezultate din studiul realizat în cadrul proiectului, cu scopul de a propune anumite politici
publice educaţionale. Astfel se vor elabora propuneri rezultate din implementarea
proiectului, dezbaterea acestora cu echipa Direcţiei Politici Pentru Minorităţi, având rolul
de a le promova ulterior la nivelul factorilor legislativi, decizionali.

PROIECT EDUCAŢIONAL PARTENERIAL ,,VINE IEPURAŞUL DE PAŞTE”
EDUCATOARE: INST. SCHREIBER ADRIANA VIORICA
GRĂDINIŢA P.N.4 BOCŞA

ARGUMENT
Analizand activitatea mea si a altor colege din invatamantul preşcolar,purtând
discutii amicale si de multe ori avand schimburi de pareri, idei si materiale, am constatat ca aceasta
tema este abordata in toate unitatile prescolare sub diferite forme iar copiii sunt atrasi de frumusetea
si farmecul sarbatorilor de primavara.
Deruland proiecte pe tema Sarbatorilor Pascale,nu facem altceva decat sa transmitem
din generatie in generatie traditi si obiceiuri ce nu le vrem uitate ci imbogatite cu noi elemente
preluate din alte zone si alte culturi.
Toate aceste proiecte desfasurate in gradinite au ca finalitate o serie de lucrari plastice
si practice ale copiilor pe care vrem sa le facem cunoscute tuturor.
Astfel am hotarat impreuna cu colegele mele sa desfasuram proiectul ,,Vine iepurasul
de Pasti”in care vom cauta sa implicam toate gradinitele din judet reprezentate de catre doamnele
educatoare intr-o expozitie cu concurs.

Obiectiv cadru: Dezvoltarea capacităţii de cunoastere si înţelegere a sărbatorilor şi tradiţiilor
româneşti, precum şi stimularea curiozităţii de investigare a acestora;
Obiective de referinţă: -să cunoasca smnificaţia aceastei sărbătoari;
-să descopere particularităţi ale sărbătorii pascale;
-să descrie evenimente, acţiuni care se derulează în săptămâna
premergătoatre Invierii Domn
-să realizeze lucrări plastice si practice legate de acest eveniment;
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-să lucreze independent şi în grup,fiind capabili să experimenteze pe măsura
posibilităţilor proprii;
-să-şi însuşească salutul tradiţional de Paşti: „Hristos a înviat” şi ,,Adevarat ca inviat”
-sa pregateasca dupa datina oua,iepurasi,decoratiuni si ornamente.
-să manifeste atitudini de cooperare,spirit de echipă,competiţie şi fair-play;

Grup tinta:- prescolari,educatoare, părinţi, bunici, reprezentanti ai autoritatilor locale;
Beneficiari:-copiii din judeţ,cadrele didactice,comunitatea
Descrierea pe scurt a proiectului:
Am desfăşurat proiectul în grădiniţă şi în paralel în grădiniţele din oraş,zonă şi judeţ.
Proiectul s-a realizat sub diferite titluri şi forme iar lucrările participante la concurs au respectat
tema propusă.
Finalitatea proiectului a constituit-o concursul judeţean ,,VINE IEPURAŞUL DE PAŞTE”,la
care toate lucrările primite au fost înregistrate, expuse,jurizate de profesori de specialitate şi colege
educatoare.A fost apreciată munca copiilor şi educatoarelor coordonatoare şi recompensată prin
diplome de participare si premii.
Realizări:-stimulare interesului pentru păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor Pascale;
-cunoaşerea muncii copiilor şi cadrelor didactice în alte medii externe;
-colaborarea cu alte unităţi din judeţ;
-realizarea unui bogat material didactic pentru activităţile viitoare;

Produse finale:
-realizarea unei mape de proiect;
-CD care prezintă lucrările expuse şi derularea concursului
-experienţa personală în urma derulării proiectului;

EDUCAŢIA INCLUSIVĂ ÎN P.P.7
Inst. Elena Pirtea, Grădiniţa P.P. 7 Reşiţa
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7, situată în Reşiţa, pe strada Petru Maior, nr. 26, are un
colectiv minunat de cadre didactice prin care încearcă să transforme , pentru copiii ce-i trec pragul,
fiecare zi într-o bucurie.
Prin curriculum-ul dezvoltat de echipa noastră se aplică principiile moderne ale educaţiei
inclusive si se creează un mediu propice dezvoltării potenţialului maxim al fiecărui copil.
Parteneriatul încheiat cu Centrul Şcolar Pentru Educaţie Inclusivă „Aurora”, situat pe Al.
Tineretului Nr. 7, cod 320126, Reşiţa, Caraş-Severin, Romania, a dus la constituirea unei echipe
eficiente de lucru, formată din cadrele didactice ale grădiniţei noastre şi specialişti (profesor
psiholog, medic, asistent social, profesori psihopedagog) din cadrul Comisiei interne de evaluare
continuă a Centrului „Aurora”.
Având în vedere Ord. M.E.C. nr. 5379/25.11.2004, C.I.E.C. , în urma unor evaluări complexe
a preşcolarilor, a constatat că un număr de 12 copii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 7 ani, prezintă
Cerinţe Educaţionale Speciale ( tulburări de limbaj, tulburări socio-afective, tulburări psihomotrice) .
124

Câştigul copiilor a constat în aceea că primesc sprijin educaţional-terapeutic pe aria curriculară
„Terapii şi activităţi specifice” fără a fi scoşi din mediul educaţional al grădiniţei noastre, cu care ei
sunt obişnuiţi.
În consecinţă, încercăm să punem accentul tot mai clar pe abordarea conceptuală şi practică a
educaţiei speciale - prin paradigma şcolii inclusive – constatând, cu fiecare pas, că aceasta trebuie
să fie tot mai mult si o responsabilitate a şcolii obisnuite, şcolarizarea într-un sistem special urmând a
se face numai atunci când structurile sistemului obişnuit nu pot fi adaptate corespunzător cerinţelor
speciale.

125

Pag.

SECTIUNEA I. SESIUNEA DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI
EDUCAŢIA INCUZIVĂ CA ACCES ŞI VALORIZARE
EDUCAŢIA TIMPURIE – ETAPĂ ESENŢIALĂ ÎN EDUCAŢIA INCLUZIVĂ
EDUCAŢIA TIMPURIE – TERENUL UNEI INTERVENŢII EDUCAŢIONALE
ADECVATE ASUPRA COPIILOR CU CES
EDUCAŢIA INCLUZIVĂ - „PROCES PERMANENT DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A
ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALĂ”
INCLUZIUNE SOCIALĂ ŞI RESPECTUL DIVERSITĂŢII PRIN EDUCAŢIE
TIMPURIE
HIPERACTIVITATEA LA COPIII PRESCOLARI
INCLUZIUNEA O PROVOCARE ?
EDUCAŢIA PARENTALĂ – COMPONENTĂ A EDUCAŢIEI ICLUZIVE
EDUCAŢIA INCLUZIVA
DOI PARTENERI, ACELAŞI SCOP, EDUCAREA COPILULUI
PĂRINŢI, ELEVI, PROFESORI ÎN ŞCOALA INCLUZIVĂ
,, COPIL CA TINE SUNT ŞI EU “
INVATAMANTUL INTEGRAT SI/SAU INCLUZIV, O SCOALA FARA BARIERE
EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN ŞCOALĂ
ROLUL ŞI ACŢIUNEA EDUCAŢIEI ÎN ŞCOALA INCLUZIVĂ
EDUCAŢIA PARENTALĂ APRECIATIVĂ
INCLUZIUNE ŞI COEZIUNE . EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ – O PREMISĂ A
CREŞTERII CAPITALULUI SOCIAL
COOPERARE ŞI PARTENERIAT ÎN ASIGURAREA SUPORTULUI DE ÎNVĂŢARE
GRĂDINIŢA INCLUZIVĂ – ZÂMBETUL COPILĂRIEI FERICITE
GRĂDINIŢA INCLUZIVĂ ŞI STRATEGIILE FOLOSITE PENTRU REALIZAREA EI
EDUCAŢIA INCLUIZIVA
EDUCAŢIA INCLUZIVĂ, O EDUCAŢIE PENTRU TOŢI
EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN GRĂDINIŢĂ
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ CA DIMENSIUNE SOCIALĂ A ÎNVĂŢĂRII
PAŞI SPRE ŞCOALA VIITORULUI
TRADIŢIILE ŞI OBICEIURILE POPULARE- MODALITATE DE EDUCAŢIE
INCLUZIVĂ
JOCUL - MODALITATE DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES ÎN GRĂDINIŢĂ
OFERTA CURRICULARA PENTRU GRADINITA INCLUZIVA
PROVOCĂRI ÎN EDUCAŢIA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ
,,EDUCAŢIA INCLUZIVĂ - O ŞANSĂ PENTRU TOŢI COPIII”
ROLUL FACTORILOR EDUCATIVI ÎN REALIZAREA EDUCAŢIEI INCLUZIVE
GRĂDINIŢA INCLUZIVĂ ŞI STRATEGIILE FOLOSITE PENTRU REALIZAREA EI
GRADINITA, MEDIU INCLUZIV
GRUPA STEP BY STEP – GRUPĂ AXATĂ PE NECESITĂŢILE COPILULUI
EDUCAŢIA INCLUZIVĂ – PROCES PERMANENT DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A
ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALĂ
PROGRAMUL ,,CRED ÎN ŞCOALA PĂRINŢILOR”
,, NECESITATEA INTEGRĂRII COPIILOR CU C.E.S. ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE
MASĂ “

7
8
10
12
14
16
18
20
21
25
27
28
29
31
32
34
36
38
39
41
43
44
46
48
50
52
54
56
58
59
61
62
64
68
71
73
74
126

ŞCOALA INCLUZIVĂ – PROCES PERMANENT DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A
ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALĂ
DIFICULTĂŢILE DE ÎNVĂŢARE POT FI REMEDIATE PRIN ADAPTAREA
CURRCULARĂ
ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE ÎN ŞCOALA INCLUZIVĂ - DREPTUL EGAL LA
EDUCAŢIE PENTRU TOŢI COPIII
EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN ŞCOALA CONTEMPORANĂ
PROGRAM DE INTERVENŢIE EDUCAŢIONALĂ ŞI PSIHOLOGICĂ PENTRU
TULBURĂRI DE VORBIRE/LIMBAJ
DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE ÎN CLASA MEA
COLABORAREA ŞCOALĂ –FAMILIE ŞI ROLUL EI ÎN ASIGURAREA COEZIUNII
SOCIALE
ŞCOALA INCLUZIVĂ CU COPII DIFERIŢI ÎNTRE EI, DAR EGALI ÎN DREPTURI
GRĂDINIŢA & MEDIU INCLUZIV
„EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE COPILULUI”
SCOALA INCLUZIVA, O SCOALA PENTRU FIECARE

75
77
79
82
84
86
88
93
96
98
99

SECTIUNEA II. SESIUNEA DE PROIECTE SI PROGRAME
”GRĂDINIŢA PENTRU TOŢI” PROGRAM JUDEŢEAN DE IMPLEMENTARE A
EDUCAŢIEI INCLUZIVE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREPRIMAR
SUNT COPIL – CUNOASTE-MA , IUBESTE-MA , RESPECTA-MA!
-LUMEA DE LÂNGĂ NOIEUROPA VĂZUTĂ PRIN OCHI DE COPIL PROIECT EDUCATIONAL
PARTENERIAL
EDUCAŢIA INCLUZIVĂ - PROCES PERMANENT DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A
ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALĂ
INVATAM SA ZAMBIM
”INVITAŢIE LA JOACĂ”
PROIECTUL EDUCAŢIONAL – MODALITATE DE EDUCAŢIE INCUZIVĂ
PROGRAMUL ,,CRED ÎN ŞCOALA PĂRINŢILOR”
PREZENTARE PROIECT "TOŢI LA GRĂDINIŢĂ, TOŢI ÎN CLASA ÎNTÂI"
PROIECT EDUCAŢIONAL PARTENERIAL ,,VINE IEPURAŞUL DE PAŞTE”
EDUCAŢIA INCLUSIVĂ ÎN P.P.7
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