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1. Introducere 

 

 

Prezentul raport de cercetare constituie o colectie de bune practici in domeniul drepturilor 

copilului si incluziunii (in special in ceea ce priveste CES) implementate in scolile de masa sau 

care au efect asupra incluziunii in scolile de masa. Au fost vizate in special bune practici din 

școlile de masă (clasele I-XII), la nivel national și european, implementate din 2015 pana in 

prezent.  

 

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectul ”Toti diferiți, toți egali în școlile din România!”, 

derulat de Fundația Romanian Angel Appeal, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund 

România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:https://www.stepbystep.ro/stire/anunturi/utilizat-cu-succes-in-bacau-pachetul-educatie-incluziva-de-calitate-
ar-putea-fi-implementat-in-intreaga-tara/ 

https://www.stepbystep.ro/stire/anunturi/utilizat-cu-succes-in-bacau-pachetul-educatie-incluziva-de-calitate-ar-putea-fi-implementat-in-intreaga-tara/
https://www.stepbystep.ro/stire/anunturi/utilizat-cu-succes-in-bacau-pachetul-educatie-incluziva-de-calitate-ar-putea-fi-implementat-in-intreaga-tara/
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2. Metodologie  

 

 

 

Pentru elaborarea prezentei colectii de bune practici a fost derulata o etapa extinsa de desk 

research, constand in gasirea si lecturarea de materiale disponibile online, carti, articole, 

interviuri, rapoarte de cercetare.  

Au fost identificate peste 200 de posibile surse. Prezenta colectie de bune practici a fost 

constituita in urma cercetarii, care are urmatoarele limitări:  

- Majoritatea materialelor prezinta bune practici din perioada 2000-2015.  

- In identificarea exemplelor de bune practici din alte tari, limitarea principala a fost 

bariera de limba – cele mai relevante exemple fiind identificate in SUA sau prin 

intermediul European Agency for Special Needs and Inclusive Education.  

- Bunele practici evidentiate in materiale din Romania sunt, in majoritatea lor, rezultatul 

unor proiecte care implica publicarea unor exemple, si nu bune practici identificate 

printr-o metodologie specifica. 

- Unele dintre rapoartele specifice de bune practice nu mentioneaza metode concise 

sau rezultate concrete in urma implementarii, mentinandu-se la descrierea teoretica a 

unor principii si metode. 

”Global Education Monitoring Report 2021. Central and Eastern Europe, Caucasus and 

Central Asia. Inclusion and education: All means all” al UNESCO prezintă date din România 

din 2014, respectiv 2016:  

- În România, elevii din grupurile minoritare sau dezavantajate au mai multe șanse să 

fie evaluați ca având nevoi educaționale speciale și să le fie interzis să se înscrie în 

școlile de masă. (Horga et al., 2016); 

- În România, școlile urbane au mai multe șanse să refuze înscrierea cursanților cu 

nevoi speciale de educație atunci când există alte școli la care să apeleze. În România, 

un sondaj reprezentativ la nivel național a raportat că 62% dintre oameni credeau că 

copiii cu dizabilități ar trebui să urmeze învățământul special (Moraru et al., 2014). 
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Raportul mai menționează că, în 2018, procentul de cadre didactice care au primit training în 

incluziune / CES situează România pe penultimul loc între țările din regiune (Europa de Est și 

Eurasia), în timp ce graficele cu privire la nevoia de formare în 4 domenii conexe incluziunii 

situează România pe locul 1, respectiv 2, raportul menționând următoarele: ” Un procent mai 

mare de profesori români au exprimat o cerere ridicată pentru formare în patru domenii legate 

de incluziune decât media UE”. 

Prezenta colectie de metode structureaza exemplele pe baza utilitatii, in special in ceea ce 

priveste nivelul la care ar putea fi preluate practicile. Astfel, sectiunile documentului 

evidentiaza: 

 

- Metode concrete de crestere a incluziunii in lucrul direct cu elevii; 

- Demersuri la nivelul scolii sau la nivel de politici; 

- Modele generale de evaluare si implementare a metodelor si, respectiv, politicilor in 

ceea ce priveste incluziunea, bazate pe experienta. 

 

Așa cum se menționează și în ”Tool to Upgrade Teacher Education Practices for Inclusive 

Education” (publicație CoE, autori: Judith Hollenweger, Nataša Pantić, Lani Florian), 

”Gândirea în practici, mai degrabă decât în caracteristicile izolate ale „bunelor practici” ajută 

la dezvoltarea unei perspective sistemice asupra abilităților și practicii profesorilor. Nu 

întotdeauna (doar) din cauza lipsei de competență profesorii nu reușesc să devină practicieni 

incluzivi. Adesea, există bariere în mediul lor de lucru din cauza obiectivelor conflictuale pe 

care trebuie să le atingă (de exemplu, predarea unor grupuri diverse de copii vs. 

implementarea unui curriculum rigid).” Astfel, prezentul document este o colecție atât de bune 

practici, cât și de metode și practici concrete evidențiate ca atare în publicații specifice, 

incluzând minimal și informații conținute în manuale teoretice cu privire la educația incluzivă, 

acolo unde acestea informații sunt extrase pe baza practicilor de succes. 
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3. Metode la nivelul clasei 

 

 

 
Din materialul “Școala caraș – severineană. Abordări actuale și de perspectivă în 

educație”) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Disponibil la http://www.ccdcs.ro/uploads/1/0/8/2/10821265/complet.pdf 
 

Prof. Daniela Banda utilizează în predare Modelul Mastery learning, care, conform Wikipedia, 

presupune că elevii trebuie să atingă un nivel de stăpânire în cunoștințe prealabile înainte de 

a merge mai departe pentru a învăța informații ulterioare. Dacă un elev nu reușește să 

stăpânească materia, i se oferă sprijin suplimentar în învățarea și revizuirea informațiilor și 

apoi este testat din nou. Acest ciclu continuă până când elevul a asimilat materia și poate 

trece apoi la etapa următoare (Wikipedia Contributors, 2021). O altă metodă utilizată este 

aceea a evaluării formative care permite elevilor să își rezolve erorile imediat după apariția lor 

și oferă posibilitatea redresării. Avantajul acestei metode este, conform doamnei profesor, că 

nu se justifică noțiunea de eșec școlar și că insuccesele reprezintă ineficacitatea metodelor.   

“În activitatea noastră curentă, am întocmit pentru elevii cu CES planuri de intervenție 

personalizate, iar evaluarea formativă s-a realizat prin teste de evaluare raportate la 

curriculumul adaptat (fișe de lucru și teste de evaluare diferențiate), elevii realizând sarcinile 

în raport cu obiectivele stabilite (atingerea standardului minimal acceptabil al performanței 

școlare). Astfel, ei au prins mai multă încredere în ei, manifestă o dorință sporită de participare 

http://www.ccdcs.ro/uploads/1/0/8/2/10821265/complet.pdf
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la lecții, iar relaționarea cu colegii este mai bună”. (Prof. Banda Daniela, Liceul Tehnologic „Sf. 

Dimitrie” Teregova). 

 

 

Din materialul: Ghid de bune practici “Școala incluzivă - o școală pentru fiecare” 

(Disponibil la: http://erasmus.scoala2galati.ro/wp-content/uploads/2019/06/Ghidul-de-bune-

practici.pdf): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://erasmus.scoala2galati.ro/wp-content/uploads/2019/06/Ghidul-de-bune-practici.pdf
http://erasmus.scoala2galati.ro/wp-content/uploads/2019/06/Ghidul-de-bune-practici.pdf
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Învățare și educare prin joc, Prof. Huțanu Ana-Viorica  

Jocul didactic valorifică la nivelul educației finalitatile adaptive recreative. Această metodă 

oferă o nouă dinamică activității didactice tradiționale. Doamna profesoară subliniaza că “orice 

elev poate asimila un conţinut dacă sunt folosite căi adecvate de activitate cu aceştia. De aici, 

rezultă că adevărata problemă a succesului şcolar nu constă în a stabili dacă un elev este apt 

sau nu să obţină rezultatele vizate de şcoală, ci în a găsi metode şi mijloace potrivite pentru 

aceasta”. Aceasta ne oferă și câteva exemple de jocuri folosite la clasă: 

 

Caută şi vei găsi 

Scopul: formarea deprinderii de a căuta soluţii în formarea cât mai multor numere dintr-un 

număr de cifre stabilit dinainte, dezvoltarea atenţiei. 

Sarcina: să găsească toate posibilităţile pentru formarea numerelor dintr-un număr de cifre. 

Desfăşurarea jocului: se scriu, de exemplu, toate combinaţiile de trei cifre ce se pot forma cu 

numerele 6, 7, 3 fără a se repeta cifrele. Câştigă elevul care găseşte primul toate soluţiile 

corecte. 

 

 

 

 

 

 

 

http://erasmus.scoala2galati.ro/wp-content/uploads/2019/06/Ghidul-de-bune-practici.pdf 

 

Constructorii 

Scop: consolidarea cunoştinţelor cu privire la figurile geometrice, dezvoltarea imaginaţiei 

creatoare. 

Material: trusă cu figuri geometrice. 

Desfăşurarea jocului: Se cere elevilor să scoată din trusă: un dreptunghi mare, două pătrate 

mici şi un triunghi mare. Cu aceste piese, elevul trebuie să construiască o casă. Câştigă elevul 

care termină primul. 

 

http://erasmus.scoala2galati.ro/wp-content/uploads/2019/06/Ghidul-de-bune-practici.pdf
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Povestirea realizată în grup 

Elevii se aşează în cerc şi compun pe rând o povestioară din câte o frază sau un paragraf 

scurt care se încheie cu „apoi” sau „dar”, acesta fiind semnalul pentru următorul participant 

care trebuie să continue. Nimeni nu poate şti dinainte modul în care vă evolua povestea, dar 

participanţii pot introduce cuvinte cum ar fi „deodată”, „imediat”, „surprinzător” ş.a.m.d. pentru 

a schimba firul povestirii.  

În urma implementării jocurilor în cadrul orelor cu elevii săi, doamna profesoară Huțanu a 

observat că elevilor le place acest tip de abordare în procesul de învățare si o incurajare a 

acceptarii diversitatii. 

 

Învățarea prin cooperare, Prof. inv. Primar Perju Nicoleta-Gina  

Doamna profesoară Perju utilizează la clasă învățarea prin cooperare cu scopul de a crea o 

comunitate în care elevii să se ajute reciproc și să reducă excluziunea. Aceasta utilizează 

careul pătrat sau semicercul pentru a suprima ierarhia și a crea un climat cald în care elevii 

pot interacționa mai ușor. Peer tutoring (tutorat între elevi) îl are pe profesor în rol de 

coordonator care să formeze grupe de studiu care să maximizeze rezultatele, ajutandu-i pe 

cei ce au înțeles să consolideze materia iar pe cei care au rămas în urmă sau au dificultăți să 

înțeleagă mai ușor și să recapituleze. Strategiile de învățare prin cooperare folosite au fost 

Explozia stelară, Ciorchinele și Activitate în perechi. 

 

Copiii verzi, Prof. Roman Cristian Ion 

Profesorul a ales să implementeze la clasă “Copiii verzi”, o activitate ce presupune ascultarea 

unei povești (“Povestea copiilor verzi începe într-o zi când sunt găsiți într-o peșteră de către 

niște săteni. Aceștia din urmă i-au luat cu ei în sat, având grijă de ei. Totuși, copiii refuzau să 

mănânce și au devenit din ce în ce mai slăbiți. Băiatul curând a murit și apoi fata a consimțit 

să mănânce, pierzându-și în cele din urmă culoarea verde”) și ulterior să aleagă momente ale 

poveștii pe care să le redea printr-un “tablou” (Fiecare echipă trebuie să își aleagă un moment 

al poveștii pe care să îl transpună în tablou, stabilind cine sunt personajele existente în „poză” 

și alegând un narator al întregii scene, narator care știe cine sunt personajele, care sunt 

faptele, poate și cauzele și efectele activităților întreprinse de săteni și copii. Personajele din 

tablou trebuie să poată răspunde la întrebări despre ele înșiși și să poată livra un monolog 

interior despre situația prezentată în tablou.  
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Din nefericire activitatea nu a fost întru totul un succes deorece profesorul a remarcat că unul 

din copii din grupul țintă a avut un impediment, era retras și marginalizat de către colegi, 

refuzând colaborarea. De asemenea a fost remarcată și lipsa de empatie a unor elevi, unii 

dintre ei având dificultăți să se puna în locul personajului ales. 

 

Din ”Educație incluzivă – ediție revăzută și completată, Chișinău 2017”  

(Disponibil la: https://mecc.gov.md/sites/default/files/educatie_incluziva_final.pdf): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma Proiectului Lumos “Dezvoltarea și promovarea educației inclusive” în 2019 a fost 

realizat un raport de evaluare a activității Unității de Educație Incluziva la Liceul “Petre 

Stefanuca” din Republica Moldova. 

În urma observării lecțiilor desfășurate în clasele generale de către autorii raportului au fost 

constatate următoarele: 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/educatie_incluziva_final.pdf
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 La matematică a fost remarcată utilizarea unei activități introductive pentru 

motivarea elevilor, s-au utilizat resurse concrete, discuții între colegi, 

metacogniția (gândirea despre gândire), creativitatea și diferențierea subtilă. 

 La limba română (citit) profesorul a folosit centrarea pe copil, elevul cu cerințe 

speciale citind o carte mai portrivita pentru nivelul său, iar orientarea era pusă 

pe fonetică și jocul de litere. 

 La limba română (adjective) a fost menționat faptul că lecția a fost una plină de 

activități și motivantă, elevul cu cerințe speciale primind asistență specializată 

(a fost notat faptul că deși este o practică bună, personalul poate limita 

independența copilului), elevul cu cerințe speciale a fost ajutat de către colegi 

și toți copiii erau implicați activ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/educatie_incluziva_final.pdf 

Autorii sugerează că mai multe activități în grupuri mici și mai mult lucru în echipă ar oferi și 

mai multe oportunități incluzive. 

În ceea ce privește condițiile, s-a remarcat faptul că este pus accentul pe accesibilitatea fizică, 

de-a lungul pereților fiind balustrade. 

Cercetătorii au realizat o listă de bune practici pe care le-au observat și care au dat rezultate:  

“Din Instrumentul de evaluare senzorială:  

https://mecc.gov.md/sites/default/files/educatie_incluziva_final.pdf
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– Clasele nu sunt aglomerate, astfel sunt susținute nevoile elevilor cu autism; 

 – În clase și în afara lor zgomotul este redus;  

– În zonele de învățare sunt disponibile activități de susținere senzorială.  

Din Instrumentul de observare în clasă care sprijină comunicarea:  

– Există spații liniștite pentru lectură sau învățare individuală; 

– La lecții se acordă prioritate oportunităților de dezvoltare a limbajului;  

– Adulții încurajează învățarea vocabularului;  

– Activitățile care implică discuții între colegi sunt încurajate și integrate în planurile 

lecțiilor.” 

 

Intervenția timpurie este o practică identificată ca fiind necesară în perioada ciclului primar. 

“Conform practicilor internaționale (Marea Britanie, Irlanda, Danemarca etc.), s-au 

dovedit a fi cele mai de succes programe de îmbunătățire a realizărilor elevilor cele care 

întrunesc următoarele caracteristici:  

• au o durată determinată de 13-20 de săptămâni;  

•se bazează pe așteptările comune alte tuturor celor implicați;  

• implică predarea în grupuri mici sau unu-la-unu atunci când activitatea în grup nu 

este eficientă;  

• sunt intensive, în termeni de frecvență a activităților (zilnic, dacă e posibil) și ritm de 

instruire;  

• accentuează activitățile de dezvoltare a limbajului oral, de punere a bazelor pentru 

lectură semnificativă și pentru dezvoltarea continuă a competențelor lingvistice și de 

înțelegere a celor citite; 

 • angajează elevii în activități de citire supervizată, oral și în gând, a textelor cu un 

nivel adecvat de complexitate și de monitorizare a înțelegerii acestor texte; 

 • subliniază interconexiunea dintre ascultare, vorbire, citire și scriere;  

• se concentrează pe dezvoltarea unor proceduri și concepte schematice în 

matematică.” 
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https://mecc.gov.md/sites/default/files/educatie_incluziva_final.pdf 

O modalitate eficientă menționată în Unitatea de Curs pentru Educație Incluzivă pentru 

adaptarea la nivelul și nevoile elevilor este scara curiculară, care oferă gradual itemi de 

evaluare și soluții potrivite nivelului copilului. 

 

Etapa de reflecție este un exercițiu de autoevaluare realizat la finalul lecției pentru a identifica 

puncte forte și necesitați cu scopul de a produce schimbări calitative. Concluziile obținute în 

urma etapei de reflecție vor fi utilizate pentru îmbunătățirea experienței de învățare, în special 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/educatie_incluziva_final.pdf
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în avantajul copiilor cu CES. Se pot utiliza fișe de autoevaluare sau tehnici precum jurnalul 

reflexiv și poate porni de la întrebările:  

“• Care este părerea mea despre lecție? 

• În ce măsură am respectat/am modificat scenariul pentru această lecție? De 

ce am făcut aceste modificări? 

• Care sunt aspectele care mi-au reușit? 

• Care sunt aspectele care nu mi-au reușit? De ce? 

• Dacă aș relua lecția, ce aspecte aș modifica? 

• La ce ar trebui să atrag atenție în proiectarea și organizare activităților 

ulterioare?” 

 

În ceea ce privește adaptarea curriculumului, exemplele oferite în Unitatea de Curs a Educației 

Inclusive sunt:  

 

Exemple de adaptări psihopedagogice: 

”• sarcini/activităţi în perechi/grup;  

• sarcini individuale, diferenţiate;  

• instrucţiuni pe etape (pași), algoritmi;  

• instrucţiuni simplificate (adaptate), repetate; reformulări;  

• utilizarea tehnicilor mnemonice;  

• oferirea unui rezumat/scheme a lecţiei/textului;  

• liste de reguli/cerinţe;  

• lecturi ghidate, însoţite de imagini, tabele, diagrame;  

• expunerea, la tablă/poster a materialului important;  

• sprijin în gestionarea timpului;  

• divizarea sarcinilor mai mari în sarcini mai mici;  

• sarcini cu o durată mai scurtă;  

• pauze mai frecvente; aplicarea tehnicilor de relaxare;  

• sisteme de comunicare auxiliare și de suplinire;  

• înregistrări audio/video;  

• repere color; coduri de culori.” 
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Exemple de adaptări în materie de evaluare: 

”• test individualizat;  

• reducerea numărului de sarcini utilizate pentru evaluarea unui concept sau a unei 

competenţe;  

• susţinerea testului la calculator;  

• timp suplimentar pentru realizarea sarcinilor de evaluare;  

• ajustări în formatul testului de evaluare: caracterele literelor mai evidențiate/mai mari, 

semne fondate pe diferite culori, format simplificat, cu indicarea spaţiilor pentru scriere etc.  

• prezenţa unui asistent individual, care, după caz, va transmite oral informaţia din test, 

va înscrie răspunsurile dictate de elev la itemii din test; va acorda servicii de asistenţă 

personală etc.;  

• pauze mai frecvente;  

• reamintirea condițiilor sarcinii;  

• sisteme de comunicare auxiliare;  

• înregistrări pe bande sonore;  

• adaptarea locului susţinerii probei de evaluare;” 

 

Autorii susțin necesitatea adaptării curriculumului general pentru a acomoda nevoile tuturor 

elevilor prin simplificare, excludere și comasare, iar“individualizarea procesului educațional 

pentru copilul cu CES nu implică obligatoriu adaptări sau modificări curriculare la toate 

disciplinele de studiu: copilul poate studia unele discipline în baza curriculumului general (CG), 

iar altele în baza curriculumului general, dar cu adaptări ale strategiilor de predare-învăţare 

evaluare (CGA) sau în baza curriculumului modificat (CM).” 

 

Din ”MAGIC SENS/ Managing Graduated approach and Including balanced Curriculum 

for Special Educational Needs Students. CES GHID PENTRU PROFESORI”  

(Disponibil la: https://online.magicsens.eu/wp-content/uploads/2020/11/CES-Ghid-pentru-

profesori-BT.pdf ):  

https://online.magicsens.eu/wp-content/uploads/2020/11/CES-Ghid-pentru-profesori-BT.pdf
https://online.magicsens.eu/wp-content/uploads/2020/11/CES-Ghid-pentru-profesori-BT.pdf
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“Începând din septembrie 2017, elevii nu necesită un diagnostic oficial al dizabilității pentru a 

beneficia de sprijin educațional suplimentar în școli. Utilizând model NEPS ( National 

Educational Psychological Service) privind sprijinul continuu, școlile identifică elevii care 

necesită sprijin suplimentar și le alocă sprijin adecvat. Toți copiii vor primi sprijin educațional 

suplimentar dacă școala care utilizează evaluarea și sprijinul continuu NEPS, identifică faptul 

că copilul are CES. (…) 

 

Cu ajutorul modelului revizuit, ministerul oferă sprijin pentru elevii cu CES directșcolilor pe 

baza profilurilor educaționale ale acestora (inclusiv o componentă de bază). Aceasta permite 

conceperea unor organigrame pe mai mulți ani. Oferă școlii autonomie sporită în vederea 

alocării flexibile a resurselor, pe baza nevoilor elevilor, fără a necesita diagnosticarea unei 

dizabilități. Un principiu cheie care stă la baza acestui model revizuit este că elevii, indiferent 

de CES,se pot înscrie la școala locală. Întregulsprijin educaționalsuplimentar acordat ar trebui 

să ajute profesorul de la clasă în cadrul orelor normale.” 
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 Din ”Lucrul în echipă ca bună practică în educaţia incluzivă.”, disponibil la: 

https://proform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-de-

calitate/material-1, respectiv ”Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională EDUCAŢIA 

INCLUZIVĂ: DIMENSIUNI, PROVOCĂRI, SOLUŢII Ediţia a II-a”.   

Disponibil la: https://docplayer.com/42581401-Conferinta-stiintifico-practica-internationala-

educatia-incluziva-dimensiuni-provocari-solutii-editia-a-ii-a.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stratfordstmaryprimary.co.uk/perfect-poetry-pair-work/  

În educația incluzivă un factor de succes este dacă „conţinuturile propuse se dezvoltă pornind 

de la experienţele de viaţă care se comunică, se împărtăşesc şi servesc pentru învăţarea unor 

lucruri noi. Cooperarea şi colaborarea se realizează prin discuţii, rezolvare de probleme 

împreună şi analiza concretă a procesului urmat. Se negociază soluţii, se analizează 

împreună prezentul, trecutul şi soluţii ideale.” 

Accentul în lucrul în echipă este direcţionat către elev şi către instruirea în cuplu/pe 

perechi/echipă sau grupuri mici, aceasta fiind considerată ca una dintre strategiile cele mai 

eficiente în contexte şi clase incluzive. În acest sens, conf.univ.dr. Maria Pereteatcu 

evidenţiază faptul că „instruirea în cuplu reprezintă o modalitate concretă de folosire a relaţiilor 

elev-elev în scopul ameliorării rezultatelor învăţării. De cele mai multe ori, profesorii au căutat 

ajutor/asistenţă apelând la alţi profesori sau la părinţi, uitând că elevii pot reprezenta cea mai 

disponibilă resursă în stăpânirea acestei diversităţi.”, oferind şi câteva tipuri de sarcini pentru 

care se poate utiliza învăţarea prin cooperare: 

https://proform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-de-calitate/material-1
https://proform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-de-calitate/material-1
https://docplayer.com/42581401-Conferinta-stiintifico-practica-internationala-educatia-incluziva-dimensiuni-provocari-solutii-editia-a-ii-a.html
https://docplayer.com/42581401-Conferinta-stiintifico-practica-internationala-educatia-incluziva-dimensiuni-provocari-solutii-editia-a-ii-a.html
https://stratfordstmaryprimary.co.uk/perfect-poetry-pair-work/
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● „elevii pot fi solicitaţi să lucreze în cuplu şi să pregătească o relatare comună 

despre un subiect; 

● unui cuplu i se poate repartiza o sarcină care poate fi îndeplinită numai dacă se 

folosesc materiale separate, deţinute de fiecare membru al cuplului; 

● fiecărui elev i se poate repartiza un anumit rol, de exemplu: instructor/îndrumător, 

îndrumat (variantă cunoscută sub denumirea de sistem tutorial).” 

În continuare, vom face trimitere la aspectele evidenţiate în lucrările consultate referitoare la 

sistemul tutorial, dar şi la avantajele şi condiţiile necesare realizării instruirii în cuplu/perechi: 

„Sistemul tutorial desemnează atribuirea unei responsabilităţi de instruire unui elev; acesta 

joacă rolul de profesor pentru un coleg. Elevul-tutore poate avea acelaşi tip de dezabilităţi sau 

de dizabilităţi diferite faţă de colegul pe care-l instruieşte. Aceste cupluri, antrenate de 

profesor, pot fi mai eficiente decât relaţia profesor-elev în ceea ce priveşte achiziţionarea unor 

deprinderi sau cunoştinţe (ameliorarea cititului, a rezolvării de probleme etc.) Explicaţiile date 

acestui plus în eficienţa învăţării în cazul instruirii în cuplu se referă la: 

● faptul că elevii folosesc un vocabular mai accesibil şi exemple mai semnificative, 

mai potrivite vârstei lor, 

● elevii acceptă mai uşoi lacunele, dificultăţile şi erorile unui coleg, decât profesorul, 

● elevii înţeleg mai bine frustrările celuilalt partener, 

● elevii pot avea o motivaţie mai puternică în ceea ce priveşte determinarea 

progresului colegului lor, faptul că li s-a încredinţat o astfel de misiune, încrederea 

exprimată de profesor constituie situaţii foarte motivante, care conduc la o 

implicare afectiv-cognitivă deplină. În acelaşi timp, şi cel care ajută câştigă în acest 

caz, de exemplu, prin faptul că noua situaţie îi obligă să revadă materia, să 

opereze sistematizări, clasificări etc. 

 

Principalele avantaje ale instruirii în cuplu sunt: 

● maximizează folosirea timpului de către profesor, care se poate implica în alte 

activităţi sau poate lucra cu alţi copii; 

● atât cel instruit, cât şi îndrumătorul progresează în planul achiziţiilor intelectuale şi 

al deprinderilor de colaborare; 

● permite formarea atitudinilor, comportamentelor şi motivaţiei, care facilitează 

integrarea socială. 
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În funcţie de obiective şi conţinuturi, instruirea în cuplu se poate folosi: 

● cu toţi elevii, ca formă de organizare a activităţii în clasă; 

● doar cu elevii cu rezultate foarte slabe, în scopul ameliorării performanţelor lor. 

 

Condiţii pentru realizarea instruirii în cuplu: 

● pregătirea materialelor: fişe individuale, texte, desene, scheme, hărţi etc. 

● instruirea-demonstrarea pentru elevii îndrumători; 

● supravegherea progresului prin observaţie şi convorbire.” 

Această tehnică - din sfera strategiilor de lucru diferenţiat, ca parte a componentei complexe 

a lucrului în echipă la nivelul elevilor, prezintă avantajul că poate fi aplicată ca formă de 

organizare a activităţii în clasă sau doar pentru elevii cu rezultate mai slabe/foarte slabe sau 

cu nevoi speciale de învăţare, după caz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predarea matematicii 

 

 

 

 

 

Din “Modele de bună practică 
în educația incluzivă din 
România și Grecia” (Erdeli 
Elena-Maria, Avram Ioan 
Nicolae, Negruțiu Florin, Tse 
Eleana, Natsis Konstantinos, 
Oradea, 2015).  
 
Disponibil la:  
 
http://users.sch.gr/eleanatse/i
mages/regio_news/Models_of_
Good_Practice_in_Inclusive_E
ducation_in_Romania_and_Gr
eece__1.pdf : 

http://users.sch.gr/eleanatse/images/regio_news/Models_of_Good_Practice_in_Inclusive_Education_in_Romania_and_Greece__1.pdf
http://users.sch.gr/eleanatse/images/regio_news/Models_of_Good_Practice_in_Inclusive_Education_in_Romania_and_Greece__1.pdf
http://users.sch.gr/eleanatse/images/regio_news/Models_of_Good_Practice_in_Inclusive_Education_in_Romania_and_Greece__1.pdf
http://users.sch.gr/eleanatse/images/regio_news/Models_of_Good_Practice_in_Inclusive_Education_in_Romania_and_Greece__1.pdf
http://users.sch.gr/eleanatse/images/regio_news/Models_of_Good_Practice_in_Inclusive_Education_in_Romania_and_Greece__1.pdf
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Mediu senzorial – prof. Bodea Paula-Anamaria, de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă, 

nr.1, Oradea 

 

”Organizarea spațiului și crearea unui mediul senzorial structurat prin dotarea cu echipamente 

speciale asigură o bună desfășare a intervenției psihoeducaționale și susțin dezvoltarea 

abilităților psiho-motorii ale copilului și a încrederii în sine. 

Intervențiile senzoriale pot ajuta o persoană: 

 să-și moduleze „arousal-ul” (nivelul de excitabilitate); 

 diminuează anxietatea; 

 cresc capacitatea de focusare a atenției concomitent cu scăderea 

distractibilității; 

 cresc confortul în mediul înconjurător; 

 se pot reduce comportamentele stereotipe și de autostimulare; 

 cresc motivația interioară; 

 facilitează interacțiuni pozitive cu ceilalți; 

 îmbunătățesc comunicarea precum şi alte abilități crescând astfel autonomia 

personală. ” 

 

Prof. Bodea Paula-Anamaria, de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă, nr.1, Oradea, 

menționează: ”În vederea îmbunățirii calității procesului didactic și pentru a diminua impactul 

pe care tulburările de procesare senzorială îl au asupra calității vieții copiilor mi-am propus să 

realizez o carte senzorială. 

 

Cartea senzorială este o carte realizată din materiale textile care conține o combinație (reușită) 

de texturi diverse, culori contrastante, fermoare, arici, capse, șireturi, nasturi, mărgele etc. 

Este o carte ce cuprinde o serie de pagini confecționate din diferite materiale, care conțin 

activități ce pot contribui la dezvoltarea abilităților psiho-motorii ale copilului și la creșterea 

încrederii în sine. 

 

O carte senzorială se poate confecționa pentru copii de orice vârstă. Aceste cărți pot fi 

realizate pentru a-i distra pe cei mici, dar se pot confecționa cărți cu jocuri clasice pentru copiii 

mai mari (exemplu: X:0). În general aceste cărți se concentrează pe competențe, cum ar fi 
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cele de potrivire, sortare, joc imaginativ, și de îmbrăcare (fermoare, cravate, șiret, curele, 

nasturi etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.pinterest.com/pin/403987029080618412 

 

Unii oameni preferă proiectarea paginilor astfel încât acestea să fie cusute împreună într-o 

carte ”permanentă”, în timp ce alții croiesc paginile astfel încât să realizeze cărți cu pagini 

interschimbabile (cum ar fi un liant) . Din experiență recomand alegerea celei de-a doua 

variante, întrucât astfel cartea poate fi adaptată, pe moment, la particularitățile 

psihoindividuale ale copilului cu care vrem să lucrăm. 

 

Succesul unei astfel de cărți poate fi măsurat atunci când copilul vede și simte fiecare pagină. 

Cu ajutorul cărții realizate, copii cu care lucrez au înregistrat progrese semnficative: 

su reușit să-și îmbunătățească deprinderi ce țin de formarea autonomiei personale, și-au 

redus comportamentele stereotipe, și-au îmbunătățit capacitatea de concentrarea a atenției. 

https://ro.pinterest.com/pin/403987029080618412
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O carte ”liniștitoare” ar trebui să fie distractivă, să intre în aria de interes a copilului și să 

cuprindă activități adaptate nivelului acestuia dar în același timp și competențe noi.” 

 

Programul Școala de vară, model de bună practică în educaţia incluzivă - Model 

dezvoltat de prof. psihopedagog: Ilisie Carmen, de la Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă Nr. 1, Oradea 

 

 

Scopul programului constă în implementarea unor activităţi extracurriculare desfăşurate pe 

parcursul a 3 săptămâni din vacanţa şcolară în vederea cultivării imaginației, stimulării 

creativităţii şi dezvoltării funcţiilor cognitive la elevii cu CES din instituţie prin utilizarea unor 

tehnici de mediere artistică; eliminarea barierelor psihologice care apar între copiii cu CES şi 

cei aflati în normalitate ca urmare a dificultăţilor întâmpinate în activităţile cotidiene, școlare 

sau sociale,dificultăți datorate deficiențelor, pe de o parte, dar și datorate unor prejudecăţi sau 

a unor reprezentări deformate cu privire la posibilităţile şi activitatea persoanelor cu deficienţe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.crisana.ro/stiri/educa-ie-6/la-centrul-scolar-de-educatie-incluziva-nr1-oradea-programul-scoala-de-
vara-152704.html 

 

In cadrul activităţilor, copiii cu CES din şcoala specială au posibilitatea să interacţioneze cu 

colegiii lor cu deficienţe mai puţin severe integraţi în şcoli de masă. Pe lângă copiii din grupul 

ţintă, sunt acceptaţi la şcoala de vară şi un număr mai mic sau egal de copii fără deficienţe, 

pentru a le oferi acestora suport în realizarea activităţilor şi a le facilita procesul de integrare  

https://www.crisana.ro/stiri/educa-ie-6/la-centrul-scolar-de-educatie-incluziva-nr1-oradea-programul-scoala-de-vara-152704.html
https://www.crisana.ro/stiri/educa-ie-6/la-centrul-scolar-de-educatie-incluziva-nr1-oradea-programul-scoala-de-vara-152704.html
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şi schimbare. La activităţi participăîncalitate de voluntari şi tineri de la licee orădene sau 

studenţi din cadrul Universitaţii Oradea, tineri voluntari străini, prezenţi înţară în cadrul unor 

proiecte internaţionale de tip SEV (Serviciul European de Voluntariat), precum și profesori 

voluntari din cadrul Asocia’iei CES – Colaborăm. Educăm. Sprijinim. 

 

Pentru eficientizarea activităților s-a realizat un grafic orar al fiecărei zile, acesta cuprinzând o 

activitate de dimineață în care copiii sunt întâmpinați și împărțiți pe grupe de vârstă sau 

compatibilități psiho-individuale (15 min), 3 activități a câte 45 de min. fiecare și 2 pauze de 

15 min. Tipurile de acţiuni propuse și realizate în program cuprind activităţi de relaxare, 

activităţi ecologice în aer liber, terapie prin mişcare, meloterapie, activităţi de terapie 

ocupaţională, jocuri de intercunoaştere, confecţionarea unor instrumente muzicale, terapie 

prin dans, temele fiind alese de către fiecare echipă de profesori coordonatori, în funcție de 

nivelul și potențialul grupei de copii cu care se lucra și de materialele puse la dispoziție. 

 

Obiectivele generale ale programului: 

- participarea copiilor cu CES din învățământul special și special integrat la activităţi 

terapeutice de grup în vederea dezvoltării unor comportamente adaptative; 

- dezvoltarea sociabilităţii copiilor prin participarea la acțiuni bazate pe muzică, joc, mișcare, 

artă și relaxare organizate pe grupuri de copii; 

- dezvoltarea unor modalităţi de relaţionare adecvată a elevilor cu CES cu covârstnicii şi adulţii 

în cadrul atelierelor de lucru; 

- cultivarea imaginaţiei şi a creativităţii; 

- dezvoltarea personalităţii copiilor prin cultivarea unor trăsături pozitive de caracter (respect, 

acceptare necondiționată de sine și de altul, toleranță, întrajutorare); 

- realizarea unor produse tematice în cadrul echipelor de lucru; 

- respectarea unor reguli de comportament în activităţi de grup. 
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https://www.norton.org/event-series/family-series  

 

Scurtă descriere a activităților: 

Utilizând terapii prin mediere artistică (terapie prin muzică, terapie prin dans, art-terapie şi 

terapie ocupatională), prezentul program contribuie la dezvoltarea abilităților de comunicare, 

de conștientizare și exprimare a emoțiilor, de creștere a stimei de sine la copiii cu CES în 

raport cu covârstnicii și la formarea și dezvoltarea unor comportamente adaptative individuale 

și de gup. Lucrările realizate au fost expuse în holul școlii pentru a putea fi admirate de părinţi, 

iar pentru decorarea grădinii senzoriale s-au realizat acţiuni de pictare a unui perete, activitate 

realizată de copii șitineri voluntari participanţi la Programul Scoala de vară. 

 

Terapiile de grup, activitățile sportive, jocurile de mișcare realizate sub forma unor acţiuni de 

cooperare şi competiţie ofera participanților oportunitatea de a învăța prin joc, într-un cadru 

informal, reguli de comportament în cadrul grupului, deprinderi practice motrice și muzicale, 

facilitând identificarea unor proprietăţi ale materialelor folosite, recunoașterea și denumirea 

diferitelor structuri perceptiv motrice de culoare, formă şi mărime cu care au luat contact. 

 

Activitățile ecologice contribuie la cultivarea unui comportament civic şi ecologic, sprijinind 

copiii implicați în învățarea și exersarea unor deprinderi practice utile (pregătirea solului, 

plantarea și replantarea unor semințe/bulbi, îngrijirea plantelor prin udare și fertilizare). 

Acțiunile de decorare a unor ghivece și jardiniere cu diverse materiale naturale (pietre, scoici, 

https://www.norton.org/event-series/family-series
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mărgele, semințe ș.a.), realizarea/decorarea unor jardiniere și figurine din ceramică și gips, 

reciclarea unor anvelope din cauciuc și reutilizarea acestora ca suport pentru flori au favorizat 

atât dezvoltarea sensibilităţii şi a gustului estetic, formarea şi exersarea coordonării oculo-

motorii, dar au constituit activități practice utile pregătind copiii și elevii pentru viitoare profesii 

din domeniul artistic și/sau horticol. Produsele finale ale activitaţilor ecologice au fost utilizate 

pentru decorarea gradinii senzoriale a instituţiei, copiii avand ocazia sa participe direct la 

înfrumuseţarea acesteia.” 
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4. Demersuri la nivelul școlii 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/educatie_incluziva_final.pdf 

 

Din “Disability and Rehabilitation. (2018). Supporting successful inclusive practices for 

learners with disabilities în high schools: a multisite, mixed method collective case study.” 

(disponibil la: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2017.1306586): 

 

 

 

 

 

 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/educatie_incluziva_final.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2017.1306586
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Cercetare realizată în Scoția numită “Susținerea practicilor incluzive de succes pentru elevii 

cu dizabilități în licee: un studiu de caz colectiv cu mai multe locații și metode mixte”. 

Cercetarea a identificat dimensiuni ale unei școli inclusive prin discutarea de practici utilizate 

la clasă cu un grup de educatori și personal specializat pe care aceștia le identifică ca fiind 

realiste, adecvate și eficiente în cadrul ciclului secundar (12-18 ani). 

1. Păstrarea elevului în centru (“Keeping the learner at the center”), cu alte cuvinte 

profesorii trebuie să creeze oportunități prin care elevii să își exprime părerile 

legate de experiențele lor școlare. Participanții au identificat că practicile 

centrate pe elevi reprezintă un element cheie al predării incluzive. 

2. Încorporarea alfabetizării și a numerației (“Embedding literacy and numeracy”). 

Participanții au remarcat faptul că la clasele mai mari există cerințe și așteptări 

mai mari iar elevii ce au probleme în aceste zone vor întâmpina probleme din 

ce în ce mai mari și nu vor reuși să țină pasul (“... cererile și așteptările de 

alfabetizare sunt mult mai mari în învățământul secundar, iar profesorii trebuie 

să fie conștienți de acest lucru și conștienți de cât de solicitante sunt subiectele 

lor”). Participanții oferă ca soluție distribuirea notelor tipărite și acordarea unui 

timp suplimentar. De asemenea participantii au remarcat că acordând atenție 

specială acestei probleme au reușit să își dezvolte propriile cunoștințe și 

abilități. 

3. Tranzițiile au fost identificate de către participanți ca find problematice. Soluția 

identificată și practicată de aceștia a fost colaborarea pe toată durata tranziției 

individual cu elevii, școală, părinții/aparținătorii, foștii profesori. 

4. Diseminarea informației. Participanții au declarat că un rol important în 

realizarea unei școli incluzive este schimbul de informații și de opinii în cadrul 

corpului profesoral ( “Trebuie să spun că în ultimii ani, în propria noastră școală, 

o mare parte din ceea ce am dezvoltat este schimbul de informații în întreaga 

școală în ceea ce privește sprijinul pentru învățare - că sprijinul pentru învățare 

nu este un adjuvant ... că sprijinul pentru învățare este în întreaga școală și 

implică toți membrii personalului”). Ce este de menționat este faptul că această 

practică necesită niște standarde pentru a garanta confidențialitatea și 

protecția datelor și de documentare amănunțită.  
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5. Leadership și colaborare. Toți membrii personalului unității de învățământ sunt 

încurajați să contribuie la buna desfășurare a activităților didactice. Participanții 

au identificat importanța observării practicilor unui coleg pentru a înțelege mai 

bine rolurile și responsabilitățile personale. Pentru elevii nevoi mai complexe, 

a fost necesară evaluarea detaliată, implicând de obicei colaborarea cu alți 

membri ai personalului, cum ar fi profesorii specialiști sau echipa de conducere 

a școlii. 

6. Strategii conduse de adulți ( Adult-led strategies ). Participanții au discutat 

despre modificarea propriilor comportamente în beneficiul elevilor, în special în 

ceea ce privește comunicarea (conștientizarea complexității limbajului, 

împărțirea instrucțiunilor complexe în pași clari, încetinirea ritmului de vorbire, 

repetarea informațiilor cheie, identificarea unui vocabular dificil sau important 

și acordarea de timp pentru a clarifica semnificațiile).  Participanții au identificat 

și importanța înțelegerii cauzelor ce stau la baza comportamentelor, de 

exemplu, faptul că o dificultate de comunicare poate duce la un comportament 

disruptiv. 

7. Structuri și rutina. A fost discutata importanta unui format consistent, cum se 

desfășoară orele, zilele cum sunt așezați elevii etc. Profesorii au remarcat că 

unii elevi beneficiază de pe urma unor suporturi vizuale suplimentare (de 

exemplu, orare vizuale) pentru a-i ajuta să recunoască rutine previzibile și de 

suporturi vizuale suplimentare pentru a-i ajuta să înțeleagă modificările acestor 

rutine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din ”MAGIC SENS/ Managing Graduated 

approach and Including balanced 

Curriculum for Special Educational Needs 

Students. CES GHID PENTRU PROFESORI” 

 

(Disponibil la: https://online.magicsens.eu/wp-

content/uploads/2020/11/CES-Ghid-pentru-

profesori-BT.pdf):  

 

https://online.magicsens.eu/wp-content/uploads/2020/11/CES-Ghid-pentru-profesori-BT.pdf
https://online.magicsens.eu/wp-content/uploads/2020/11/CES-Ghid-pentru-profesori-BT.pdf
https://online.magicsens.eu/wp-content/uploads/2020/11/CES-Ghid-pentru-profesori-BT.pdf
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Identificarea timpurie a copiilor în situații de risc oferă un cadru de sprijin și posibilitatea 

implementării programelor de intervenție și includere specială – bună practică identificată în 

Grecia. 

 

Modelul menționează că “aproximativ 1/3 din copiii preșcolari prezintă riscul de sub-

performanță în educație ceea ce poate conduce la eșec școlar”, astfel  ”identificarea timpurie 

a copiilor în situații de risc are ca scop oferirea unui cadru pozitiv, de sprijin și implementarea 

de programe de intervenție și includere specială și eliminarea pe cât posibil a sub-performanței 

școlare sau a eșecului școlar. De la o vârstă fragedă, în anii preșcolari sau primii ani de școală, 

atunci când copilul nu a deprins încă scrierea, se pot recunoaște anumite probleme în 

dezvoltarea fonologică, în vorbire sau alte arii, cum ar fi dezvoltarea mobilității și dezvoltarea 

cognitivă. Aceste probleme, în funcție de calitatea, intensitatea și frecvența lor, pot conduce 

la dificultăți de învățare la vârstă școlară sau chiar la eșec în învățare. Aceste semne indică 

acei copii care se află în situații de risc cu dificultăți de învățare.”. 

 

Sunt vizați copiii între 4 și 6 ani. Aceștia pot avea ”semne timpuri de dificultăți de învățare, dar 

adesea aceste dificultăți sunt subestimate (ca semne de imaturitate), nu sunt identificate la 

timp, cât mai devreme posibil, sau copiii nu au acces la servicii educaționale speciale, deși ar 

avea nevoie de acestea și ar beneficia de pe urma lor.” 

 

Din Pereteatcu, M. (2016). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională educaţia 

incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii. Ediţia a II-a 6 secţiunea I - probleme actuale în 

pregătirea cadrelor didactice pentru incluziunea educaţională pregătirea cadrelor 

didactice pentru a dezvolta practici de predare/învăţare incluzive Disponibil la: 

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/2879/1/pereteatc_m_invatare_inclu

ziv.pdf  

 

 

 

 

 

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/2879/1/pereteatc_m_invatare_incluziv.pdf
http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/2879/1/pereteatc_m_invatare_incluziv.pdf
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https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_Webinar_Booklet_12.pdf 

 

“Incluziunea şcolară a copiilor eu cerinţe educative speciale (CES), îndeosebi a copiilor cu 

dificultăţi de învăţare/deficienţă mintală, în şcoala obişnuită are drept scop final participarea 

deplină a tuturor copiilor la activităţile şi viaţa din comunitate și implică:   

● asigurarea serviciilor specializate în şcoală;   

● sprijinirea adecvată a cadrelor didactice şi a personalului implicat;  

●  participarea copiilor la cât mai multe activităţi în şcoală şi în afara ei;   

● utilizarea în comun a tuturor facilităţilor - bibliotecă, teren de sport etc;   

● încurajarea prieteniilor şi a relaţiilor sociale între toţi copiii;   

● educarea tuturor copiilor pentru integrare şi acceptarea diferenţelor dintre oameni;   

● asigurarea programelor de sprijin individualizat;   

● implicarea părinţilor etc.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_Webinar_Booklet_12.pdf
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5. Modele generale de evaluare situațională, politici, 

principii și implementare a politicilor și principiilor 

 

 

 

 

Din ”Teachers, Inclusive, Child-Centred Teaching and Pedagogy”. Disponibil la:  

https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_Webinar_Booklet_12.pdf  

 

Din perspectiva UNICEF, educația incluzivă intenționează să creeze o „școală pentru toți”. 

Caracteristicile unei „școli pentru toți” includ exercitarea flexibilității în ceea ce privește 

capacitățile individuale ale elevilor și plasarea nevoilor și intereselor acestora în centrul. 

Școala pentru toți este așadar un mediu de învățare coerent, dar diferențiat, în care 

participarea reală și colegialitatea sunt experimentate și promovate activ. 

 

Școlile de masă cu orientare incluzivă sunt: „...mijloacele cele mai eficiente de combatere a 

atitudinilor discriminatorii, de construire a unei societăți incluzive și de realizare a educației 

pentru toți”. 

 

Principiul fundamental al EFA (Education for All) este că toți copiii ar trebui să aibă posibilitatea 

de a învăța, în timp ce principiul fundamental al Educației Incluzive este ca toți copiii să aibă 

posibilitatea de a învăța împreună”. 

 

Incluziunea este „bazată pe drepturi” mai degrabă decât „bazată pe nevoi”. Concentrarea pe 

un model „bazat pe nevoi”, care utilizează abordări de remediere și compensare, nu reușește 

să crească capacitatea școlilor și a sistemelor educaționale. Modelul „bazat pe drepturi” se 

concentrează pe dezvoltarea deplină a personalității umane și pe întărirea respectării 

drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Acesta orientează educația pentru a promova 

înțelegerea reciprocă, toleranța și prietenia. Modelul „bazat pe drepturi” folosește abordări 

nediscriminatorii ale educației care conduce la cea mai deplină integrare socială posibilă a 

https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_Webinar_Booklet_12.pdf
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elevilor cu dizabilități. Prin urmare, Educația Incluzivă le oferă cele mai bune oportunități 

educaționale. 

 

Agenția Europeană pentru Dezvoltare în Educația cu Nevoi Speciale a dezvoltat un profil al 

profesorului incluziv, pe baza a patru valori de bază și un set de competențe legate de 

fiecare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vydehischool.com/blog/rehabilitation/inclusive-education-is-more-about-betterment-of-society/ 

 

Acțiunile din școlile incluzive (cum ar fi adaptări ale stilului de predare, conținutului și 

materialelor) care nu sunt legate de valori incluzive precum egalitatea, drepturile, respectul 

pentru diversitate și participare etc., sunt mai puțin sustenabile și mai legate de instrucțiunile 

autorităților. Abilitățile și cunoștințele pe care le învață profesorii pentru a preda în medii 

incluzive ar trebui, prin urmare, să fie încorporate în valori incluzive pentru a fi semnificative. 

Profesorii care cred că este responsabilitatea lor să-i învețe pe toți copiii sunt profesori mai 

eficienți în general. 

 

Valoarea 1: Evaluarea diversității elevilor – diferența dintre elevi este considerată o resursă 

și un atu pentru educație. 

Domenii de competență pentru profesori: 

• Concepții despre educația incluzivă. 

• Viziunea profesorului asupra diferențelor dintre elevi. 

 

Valoarea 2: Sprijinirea tuturor elevilor – profesorii au așteptări mari pentru realizările tuturor 

elevilor. 

Domenii de competență pentru profesori: 

• Promovarea învățării academice, sociale, practice și emoționale a tuturor elevilor. 

https://www.vydehischool.com/blog/rehabilitation/inclusive-education-is-more-about-betterment-of-society/
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• Abordări eficiente de predare în clase eterogene. 

 

Valoarea 3: Lucrul cu alții – colaborarea și munca în echipă sunt abordări esențiale pentru toți 

profesorii. 

Domenii de competență pentru profesori: 

• Lucrul cu părinții și familiile. 

• Lucrul cu o serie de alți profesioniști din domeniul educației. 

 

Valoarea 4: Dezvoltare personală. 

Domenii de competență pentru profesori: 

• Profesorii ca practicieni reflexivi. 

• Formarea inițială a profesorilor ca fundație pentru învățarea și dezvoltarea profesională 

continuă. 

 

Din ”MAGIC SENS/ Managing Graduated approach and Including balanced Curriculum 

for Special Educational Needs Students. CES GHID PENTRU PROFESORI”  

Disponibil la: 

https://online.magicsens.eu/wp-content/uploads/2020/11/CES-Ghid-pentru-profesori-BT.pdf  

Instrumente de evaluare standardizată: 

”Ghidul minim de testare, pentru primii doi ai din ciclul primar, include următoarele instrumente 

de diagnosticare (teste meto-fonologice; dovezi ale evaluării scrierii; scriere după dictare): 

• WISC III reprezintă o evaluare detaliată a unui copil cu o dificultate de învățare. 

Interpretarea scorului său oferă indicii pentru evaluări de confirmare ulterioare și 

prevede natura intervențiilor educaționale. 

• Scara Leiter este un test non-verbal pentru măsurarea IQ-uluiși abilității cognitive, 

potrivit mai ales copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 2 și 20 de ani cu întârziere 

cognitivă și afecțiuni verbale. Față de testele tradiționale de măsurarea a IQ-ului, Scara 

Leiter se concentrează pe inteligența fluidă și este mai puțin influențată de factori 

lingvistici, culturali, sociali sau educaționali. 

• Matricea progresivă Raven este un test nonverbal de grup care include 60 de itemi 

pentru 

• măsurarea gândirii abstracte și este considerată o estimare non-verbală a inteligenței 

fluide. Este testul cel mai comun și popular administrat grupurilor de la 5 ani în sus. La 

https://online.magicsens.eu/wp-content/uploads/2020/11/CES-Ghid-pentru-profesori-BT.pdf
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fiecare item al testului, subiectului i se cere să identifice elementul lipsă care 

completează un model. 

• Bateria pentru evaluarea dislexiei și disortografiei (DDE-2) se folosește pentru a 

evalua viteza și acuratețea citirii. Oferă un total de 4 scoruri (2 pentru acuratețe și 2 

pentru viteză). Se presupune că copiii se descurcă slab dacă pică acest test la cel 

puțin unul dintre aceste patru scoruri. În cadrul acestei baterii, este necesară 

administrarea de teste de citire și scriere. 

• Testul de citire al MT pentru a verifica competențele de citire ale fiecărui elev față de 

ceilalți colegi și față de standardele pentru grupul de vârstă; permite aflarea nivelului 

de automatism atins în procesul de citire (criteriul vitezei) și, prin analizarea erorilor 

(tip și frecvență) permite aflarea nivelului de competență. 

• Baterie de evaluare a disgrafiei. 

• Ghidul detaliat constă în teste specifice pentru abilitățile investigate: 

• Limbaj: - receptiv și expresiv (nivel fonologic, lexicalși morfosintactic) – memorie 

verbală – fluență verbală 

• Abilități vizualo-spațiale: teste de integrare vizualo-motrice și teste de memorie 

spațială; testul figura Rey; 

• Funcții de atenție și executive: bateria italiană pentru atenție (BIA); testul Bell (atenție 

vizuală); dovezi pentru atenția susținută (Leiter), Turnul Londrei (Tower of London); 

• Alte teste neuropsihice: baterie de evaluare neuropsihologică pentru adecvarea 

dezvoltării la vârstă (BVN).” 

Mai multe detalii: 

https://www.ordpsicologier.it/public/genpags/bigs/LineeindirizzoRERSavelli.pdf  

 

”Protocolul de diagnostic pentru CES (2010) elaborat de grupul tehnic regional Emilia 

Romagna (grup regional pentru CES alserviciilor publice regionale de sănătate) definește o 

metodologie specifică de evaluare a CES, considerând că: • Pentru a planifica o măsură de 

compensatore sau dispensare, școala necesită o certificare CES; • Pentru a obține o 

certificare, este necesară o diagnoză cu o clasificare nosografică și o calificare funcțională 

(inclusiv diferitele puncte forte și slabe din diversele domenii neurocognitive); • Pe baza 

acestei documentații,școala trebuie să elaboreze un PLAN DIDACTIC PERSONALIZAT, în 

care toate sunt descrise toate intervențiile adoptate la toate materiile; • Implementarea este 

verificată în ședințe specifice la școală cu părinții, profesorii și medicii.” 

 

https://www.ordpsicologier.it/public/genpags/bigs/LineeindirizzoRERSavelli.pdf
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”Numeroase școli implementează adaptări specifice pentru a ușura procesul de învățare al 

elevilor cu CES și pentru ca aceștia să se simtă confortabil în mediul școlar. școala secundară 

“Marzotto-Luzzatti” din Valdagno (VI) a elaborat un ghid specific în 2017, prin care se oferă 

măsuri de dispensare pentru a face clasa ‘prietenoasă CES’. (...) 

 

Principalele măsuri de dispensare prevăzute în document sunt: 

• nu se citește cu voce tare în clasă (cu excepția cazurilor în care copilul o solicită) pentru a 

nu crea disconfort în fața colegilor; 

• nu se fac exerciții de scriere rapidă după dictare (dificultate de înțelegere a textului deoarece 

copilul nu înțelege ce a scris sau uită părți); 

• nu se scrie pe tablă, nu se copiază de pe tablă, nu se copiază texte sau exerciții în teste, 

exerciții și temă, nu se copiază desene tehnice, nu se scriu și citesc numerale romane; 

• nu se învață pe de rost, de exemplu, poezii, reguli gramaticale, definiții, tabeluri, date; 

• nu se utilizează dicționare; 

• se alocă temă puțină și adaptată la posibilitățile elevului; 

• se utilizează teste adaptate, nu pentru conținutul, ci pentru numărul de pagini și 

caracteristicile fontului; 

• se alocă mai mult timp pentru testele scrise și pentru studiul acasă; 

• se exersează texte orale programate.” 

Mai multe detalii: 

https://www.iisvaldagno.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Vademecum-per-docenti-

ITI_Marzottoalunni-BES.pdf  

 

Proiectul PLAY2DO, finanțat prin Erasmus+ KA2 - Parteneriat strategic pentru educația în 

școli cu coordonator din Marea Britanie și partener italian (2016 – 2018), ”a dezvoltat un set 

pedagogic pentru traineri/mentori cu privire la un mediu de învățare practică simulată și a livrat 

o curriculă privind învățarea practică simulată. Proiectul a pregătit 200 de traineri/mentori în 

utilizarea acestui instrument și a derulat un proiect pilot pe scară largă europeană cu peste 

300 VET/elevi cu CES și traineri/mentori/profesori pentru CES pentru utilizarea acestui 

instrument și a noii curricule asociate.”  

 

Unul dintre rezultatele principale a fost un joc educativ urmărind ca ”profesorii să își 

completeze cursul prin învățare practică simulată șisă își îmbunătățească abilitățile când 

tratează incidente critice și situații dificile ce pot apărea în activitatea.” 

Mai multe detalii: http://play2do.eu/it/about-it/      

https://www.iisvaldagno.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Vademecum-per-docenti-ITI_Marzottoalunni-BES.pdf
https://www.iisvaldagno.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Vademecum-per-docenti-ITI_Marzottoalunni-BES.pdf
http://play2do.eu/it/about-it/
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