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a) Denumirea furnizorului: 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ, 

ARGEȘ 

 

b) TIPUL DE FINANȚARE A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE: 

Erasmus+ (Operator de Program ANPCDEFP) Acțiunea Cheie 1 – Educația Adulților (ADU) 

2021-1-RO01-KA122-ADU-000020313. 

 

c) INFORMAȚIILE REFERITOARE LA GRUPUL ȚINTĂ 

Personal didactic de predare/ personal didactic auxiliar/ personal didactic cu funcții de 

conducere, de îndrumare şi de control.  

 

d)  ESTIMAREA NUMĂRULUI DE FORMABILI PE AN DE 

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI:  20 

 

e) DOMENIUL TEMATIC 

5. Educația copiilor cu CES, conf. Anexei 1 la Metodologiei Programelor de Formare în 

Cariera Didactică Anexă la Ordinul Ministerului Educației nr. 4224/ 6.07.2022 

 

f) FORMA DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI COMPLEMENTAR (se va 

preciza o singură formă de organizare): 

1) forma de organizare în sistem blended-learning: 

(i) componenta față-în-față – procent de cel puțin 40%, dar nu mai mult de 50% din 

bugetul total de timp al programului, alocat componentei teoretice; 

(ii) componenta online asincron – procent de cel puțin 50%, dar nu mai mult de 60% 

din bugetul total de timp al programului, alocat componentei practic-aplicative; 

 

g)  BUGETUL DE TIMP AL PROGRAMULUI COMPLEMENTAR (NUMĂRUL 

TOTAL DE ORE AL PROGRAMULUI): 

• 60 ore (30 ore x 2 module) 

 

 Nr. Ore Față-în-față Sincron Asincron 

Practic 36 8 16 12 

Teoretic 24 4 12 8 

Total 60 12 28 20 

 

h) DATELE DE CONTACT ALE FURNIZORULUI: 

Adresa: B-dul. Eroilor, Nr. 4-6, Pitești, Argeș 

Telefon/ Fax: 0040 348 730442 

e-mail: cjraearges@yahoo.com 

 

i) DENUMIREA INSTITUȚIEI PARTENERE ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

Associação Intercultural Amigos da Mobilidade 

Adresa: Rua Loteamento do Jardim, 4755-221 Gamil, Barcelos, 4755-221 Barcelos, 

Portugalia 

Telefon: +351 253 144 226 

e-mail: mobilityfriends@gmail.com  

  

mailto:cjraearges@yahoo.com
mailto:mobilityfriends@gmail.com
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1. NOTĂ DE ARGUMENTARE A UTILITĂȚII PROGRAMULUI/ ANALIZA DE 

NEVOI: 

 

Un număr mare de elevi cu cerințe educative speciale (CES) sunt școlarizați în județul 

Argeș, cu sau fără certificate de orientare școlară, cu sau fără diagnostic, cu sau fără a solicita 

înscriere pe locurile speciale pentru copiii cu CES. Unii dintre aceștia au dificultăți vizibile de 

integrare și adaptare comportamentală mediului școlar restrictiv, alții fac eforturi să răspundă 

standardelor științifice cerute de școală, iar în jurul lor se găsesc întotdeauna mai mulți adulți 

cu putere de decizie și acțiune. 

Problematica integrării elevilor cu cerințe educative speciale în învățământul de masă 

ca și necesitatea de formare a cadrelor didactice în acest sens, este una relativ nouă. Deseori în 

clasele sau grupurile de elevi (cu și fără nevoi speciale) se produc conflicte, uneori ele trenează 

și tendințele conflictuale depășesc cadrul sălii de clasă. 

Ultimii ani au fost punctați cu solicitări, plângeri, reclamații, atât la adresa elevilor 

(individual sau ca grup), cât și la adresa cadrelor didactice, sau chiar a instituțiilor școlare. 

Școlile se confruntă des cu problema absenteismului, a abandonului școlar, a lipsei de valorizare 

și de motivație a elevilor cu cerințe educative speciale în raport cu educația. O altă provocare o 

crează însă competențele reduse ale cadrelor didactice de a lucra cu elevi cu nevoi speciale. 

Colaborarea cu părinții poate fi una dificilă, mai ales ales atunci când nivelul de încredere al 

acestora în instituția școlii este scăzut. 

În județul Argeș au existat mai multe inițiative de diferite dimensiuni, menite să reducă 

comportamentele discriminatorii ale elevilor și sentimentele negative, demotivante 

experimentate de aceștia. 

Există rezultate și se dorește în continuare îmbunătățirea lor. Cursul de față este o 

inițiativă de utilizare a rezultatelor deja realizate și de aprofundare a competențelor dezirabile 

ale cadrelor didactice în direcția incluziunii elevilor cu cerințe educative speciale în clasă și 

școală. 

Se anexează cererea de proiect finanțat prin Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie 

1 – Educația Adulților (ADU) 2021-1-RO01-KA122-ADU-000020313. 
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MODULUL I 

 – PROFESOR INCLUZIV -  

1. Competențe specifice vizate  

• Conștientizarea propriului demers educativ 

• Conștientizarea diferențelor interumane 

• Adaptarea demersului didactic la mediul școlar incluziv 

• Recunoașterea caracteristicilor clasei incluzive 

 

2. Conținuturi și sugestii metodologice 

Capitolul I Delimitări conceptuale incluziune și diversitate 

1.1.Delimitări conceptuale incluziune și diversitate 

1.2.1. Delimitări conceptuale generale  incluziune și diversitate în educație 

            Eforturile  recente derulate în învățământul românesc ce privesc restructurarea profundă 

a întregului sistem, au ca scop principal modificarea valorilor educației, în acord cu procesul de 

democratizare a întregii societăți. Studiul particularităților de dezvoltare a factorilor implicați 

în procesul instructiv –educativ  impune cu necesitate identificarea de noi strategii educaționale, 

adaptate cerințelor actuale, și schimbarea mentalităților. 

        Incluziunea în educație presupune valorizarea egală a tuturor elevilor, eliminarea  

barierelor în procesul de învățare, recunoașterea dreptului elevilor la educație, indiferent de 

statut social, gen sau dizabilitate. Conceptul de incluziune susține înțelegerea diferențelor dintre 

elevi ca sursă pentru procesul de învățare, nu ca problemă ce trebuie depășită. 

        Astfel incluziunea, este și un proces psihologic de asimilare, ce poate fi realizată doar în 

cadrul incluziunii sociale, având ca scop integrarea unui individ în sistemele sociale: familie, 

grup, clasă, şcoală, comunitate, societate. 

          În orice proiect de incluziune educațională, este necesară implicarea agenților sociali și 

politici prin :  metodologii de incluziune, promovarea bunăstării socio-afective, asigurarea 

spațiilor educaționale  accesibile tuturor și dotarea centrelor educaționale cu materiale și 

instrumente pedagogice specifice. 
 

                                                                   ELEVUL 

 Adaptarea acțiunilor  

 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ 

Adaptarea conținuturilor informative 

Facilitatea accesului la informație  

    

 

SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
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Modernizarea/ adaptarea serviciilor/ formarea specialiștilor în toate domeniile de 

activitate  

          Concluzionând, ”incluziunea presupune ca şcolile şi sistemul educațional, în general, 

să se schimbe şi să se adapteze nevoilor elevului (M. Ainscow, 1998, Kisaji, 1999) 

Adaptarea acțiunilor din sistemul educativ pentru o imbunatatire a serviciilor si o modernizare 

a mijloacelor utilizate  având ca  scop facilitarea accesului tuturor tipurilor și claselor de indivizi 

la educație și formare. Tehnicile si strategiile prin care se dorește implementarea unei structuri 

solide a învățământului și a unei metode de abordare bazate pe nevoile și capaciățtile reale ale 

elevului, nu trebuie să se adreseze doar școlilor de masă , obișnuite și implicit elevilor acesteia, 

ci și copiilor care prezintă deficiențe sau dificultăți de orice natură. 
 

INTEGRARE INCLUZIUNE 
Modalitate de realizare/atingere a 

normalizării. 

Esenţa unui învăţămînt comprehensiv real prin 

adaptarea şcolii la diversitatea copiilor dintr-o 

comunitate. 

➢ Sunt vizate nevoile grupului țintă în 
vederea integrării;  

➢ Schimbarea, adaptarea materiilor 

şcolare pornind de la o categorie ;  

➢ Beneficiile sunt obținute de elevii 
implicați; 

➢ Profesionişti sunt formați în funcție de 

necesități; 
➢ Expertiza specializată țintită pe grupul 

vizat. 

➢ Respectarea drepturile elevilor;  
➢ Schimbarea procesului şcolar;  

➢ Beneficiile sunt obținute de toți elevii ca 

rezultat al incluziunii;  

➢ Se asigură sprijin informal şi oficial 
cadrelor didactice; 

Presupune: 

 • Focalizare pe copil / elev / tînăr 
 • Examinarea copilului de către specialişti;  

• Diagnosticul rezultatelor;  

• Programe pentru copii/elevi;  
• Plasarea în programe adecvate. 

Presupune: 

 • Focalizare pe grup de copii/clasă;  
• Examinarea copilului de către factori implicaţi 

în desfăşurarea procesului instructiv-educativ; 

 • Crearea unui mediu adaptativ şi a condiţiilor de 
sprijinire a copiilor în grupă/clasă; 

 • Strategii pentru profesori; 

• Colaborare în rezolvarea problemelor. 
Educație integrată dificultăți 
Copilul are o problemă:  

➢ Are dificultăți, nu poate să invețe;  

➢ Are nevoi speciale; 
➢ Necesita dotări speciale;  

➢ Nu reușește să ajungă la școală; 

➢ E diferit de ceilalți copii;  

➢ Are nevoie de un mediu special;  
➢ Necesită profesori specializați; 

Educație incluzivă dificultăți  
Sistemul educațional are o problemă:  

➢ Atitudinile cadrelor didactice diferă; 

➢ Metodele  rigide, curriculum neadaptat 
nevoilor școlare; 

➢ Medii școlare inaccesibile;  

➢ Abandonuri școlare şi repetenții; 

➢ Sprijinului neadecvat pentru cadrele 
didactice şi pentru şcoli; 

➢ Implicarea deficitară a părinților  

➢ Lipsa materialelor didactice şi a dotării 
spațiilor școlare;  

                     Diversitatea în educație , ca principiu, reprezintă dezideratul flexibilităţii şi 

toleranţei faţă de diferenţele fizice, socioculturale, lingvistice , psihologice existente între 

copii/elevi. Ca participant la procesul de învăţare-predare, un elev aduce cu sine o experienţă 

personală, un stil de învăţare, un ritm personal de muncă, un mod propriu de abordare a 

problemelor, elementele contextului cultural căruia îi aparţine, etc .  
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             Școala pentru diversitate pune în centrul atenției sale persoana ca ființă originală și 

irepetabilă accentuând ideea că în fiecare societate există motivații diferite, persoane diferite, 

obiective diferite.  

Exemple de diversitate : 

a) Diversitatea biologică marea varietate de organisme vii, plante și animale 

➢ Diversitatea speciilor 

➢ Diversitatea ecologică 

➢ Diversitatea genetică 

b) Diversitatea lingvistică:variațiile se manifestă  în lingvistică, deoarece există diferite 

dialecte, accente și limbi în întreaga lume 
c) Diversitatea sexuală: este vorba despre diversitatea de gen 

d) Diversitatea culturală: este vorba despre o coexistență sau o relație între diferitele 

culturi  
e) Diversitatea funcțională: acesta este un fenomen, sau caracteristică a tuturor 

indivizilor. Fiecare persoană are anumite capacități.. 

f) Diversitatea socială: interacțiunea popoarelor ce se află în aceeași societate și care au 

propriile obiceiuri, religie, limbă, tonul pielii, tradiții, îmbrăcăminte și gastronomie. 

             În lumea modernǎ, diversitatea – indiferent dacǎ este de naturǎ culturalǎ sau lingvisticǎ 

– poate fi pusǎ pe seama a doi factori esențiali: intensificarea migrației şi noile  tehnologii de 

informare şi comunicare. Școala, ca factor determinant al procesului educativ, trebuie sǎ se 

orienteze nu doar cǎtre crearea cadrului adecvat ȋn vederea auto-dezvoltǎrii personale, ci şi cǎtre 

definirea unui mediu ce furnizează o experienṭǎ educaṭionalǎ optima indiferent  de tipul de 

diversitate întâlnit. Mediile  socio-culturale diferite  stau la baza  unor experienţe  de  învăţare 

diferite. Astfel,  mediile  cu statut  socio-economic şi cultural scăzut  sunt  asociate  cu 

experienţe de învăţare mai sărace şi, implicit, cu performanţe mai slabe, respectiv cu o stimă de 

sine redusă.   Profesorul poate ajuta elevii să compenseze lipsa suportului familial, de exemplu, 

prin acordarea unei atenţii sporite şi prin promovarea dezvoltării lor personale sau prin 

intervenţii educaţionale specifice.Valorificarea diversitǎṭii trece dincolo de simpla toleranṭǎ 

faṭǎ de variabilele din mediile de proveniență şi concepṭii; ea recunoaşte şi faciliteazǎ procesele 

implicate ȋn utilizarea  şi descoperirea a ceea ce nu este familiar, dezvoltând o gamă largǎ de 

modalitǎṭi de a gândi şi de a comunica informații. Mai mult decât atât, valorificarea diversitǎṭii 

ȋntǎrește relaṭiile ȋn cadrul comunitǎṭii şi sporește posibilitǎṭile elevilor/ tinerilor de a se realiza 

ȋntr-o societate pluralistǎ, din ce ȋn ce mai complexă.  

 
1.1.2. Definirea termenului de educație incluzivă 

                 „ Educația incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătățire a instituției 

școlare,având ca scop exploatarea resurselor existente mai ales a resurselor umane, pentru a 

susține participarea la procesul de învățământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunități”. 

                                                    (MEN și UNICEF,1999 ) 

            Considerată ca un deziderat al viitorului în sistemul de învățământ, educația incluzivă – 

componentă a paradigmei ” educația pentru toți” – proiectează un  concept nou de școală:  

➢ comprehensivă : cuprinzătoare, care nu selectează și nu exclude; 

➢ o școală care realizează co-educația : o educație deschisă, tolerantă, accesibilă; 

      Astfel școala valorizează și integrează toți copiii adaptându-se la diversitatea de cerințe 

educaționale, la particularitățile de învățare și de dezvoltare ale fiecărui copil. Incluziunea nu 

ar trebui să fie privită ca ceva adăugat la o şcoală convenţională, ci,  ca parte intrinsecă a 
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misiunii, filozofiei, valorilor, practicilor şi activităţii şcolii. Învățământul din această 

perspectivă tinde să devină un sistem accesibil, receptiv la schimbare, capabil să corespundă 

standardelor de calitate impuse de cerințele timpului și ale comunității. 

         Cercetările existente la nivel mondial furnizează suficiente dovezi privind influențele 

nedorite  ale instituționalizării asupra dezvoltării armonioase a copiilor. Se constată că, cea mai 

vulnerabilă categorie de copii sunt cei cu dizabilități, copii  predispuşi diferitelor forme de 

neglijare, abuz și violență. Schimbarea viziunii asupra cerințelor diferite și speciale ale 

indivizilor a condus spre schimbări profunde și în retorica educațională. 

         Principiile de bază ale educației incluzive sînt cele consfințite în actele de politici 

educaționale, declarațiile forurilor mondiale în domeniu, în alte documente importante.  

Cele mai importante principii sînt următoarele: 

• principiul drepturilor egale și egalizării şanselor;  

• principiul interesului superior al copilului; 

• principiul nondiscriminării, toleranţei şi valorificării tuturor diferenţelor;  

• principiul intervenţiei timpurii;  

• principiul individualizării procesului de educaţie şi dezvoltării la maximum a potenţialului 

fiecărui copil;  

• principiul asigurării serviciilor de sprijin;  

• principiul flexibilităţii în activitatea didactică;  

• principiul designului universal, care permite crearea unui mediu accesibil tuturor;  

• principiul managementului educaţional participativ;  

• principiul dreptului părintelui de a alege;  

• principiul cooperării şi parteneriatului social. 

Aplicarea acestor principii ȋn practica şcolii pentru diversitate presupune, din partea 

întregului personal didactic şi de specialitate, o serie de abilități : 

• Sǎ recunoască  nivelului de competenṭǎ profesionalǎ; 

• Să manifeste dorinṭa de perfecṭionare a capacitǎṭilor de lucru ȋn condițiile educației 

integrate şi ale şcolii incluzive; 

• Sǎ adopte o atitudine criticǎ şi constructive;  

• Tratarea  tuturor elevilor cu demnitate şi respect;  

• Sǎ manifeste toleranșă fațǎ de situația particularǎ ȋn care se aflǎ copiii cu CES; 

• Sǎ promoveze educaṭia integrată/ incluzivă şi şcoala incluzivǎ prin activități ce implică 

întreaga echipă de specialisti. 

           Diversitatea ȋncurajeazǎ și dezvoltă o gândire critică, fapt deosebit de important ȋn 

societatea contemporanǎ, unde inovaṭia se axează  ȋn primul rând pe colaborare. Însuşirea 

abilitǎṭilor de a „căuta ” ȋntr-un mediu marcat de diferenṭe culturale, este o necesitate pentru 

orice persoanǎ, ȋntr-o lume dominată de  tehnologie. 

1.2. Roluri și implicații noi pentru personalul didactic în implementarea educației incluzive 

             Promovarea învățămîntului incluziv presupune cunoașterea pe o scară cât mai largă a 

cunoștințelor și deprinderilor asimilate traditional la nivel de educație specială. În exercitarea 

rolurilor de cadre didactice într-un sistem deschis de învățământ este necesară credibilitatea 

profesorului specialist.  

              Avantajele intervenției cadrelor didactice specializate în anumite domenii, sau 

avantajul utilizării resurselor adecvate în asigurarea învățării la clasă putând fi sintetizate astfel: 

➢ Evitarea stigmatizării, etichetării; 

➢ Eliminarea sau reducerea testărilor standardizate excesive; 

➢ Valorificarea competențelor cadrelor didactice specializate; 

➢ Favorizarea învățării prin utilizarea mijloacelor adecvate și a metodelor potrivite; 

➢ Exercițiul suplimentar în cazul copiilor cu CES  
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Cadre didactice specializate, implicate în procesul instructiv-educativ românesc și nu numai au 

îndeplinit mai multe roluri. Vom detalia mai jos câteva dintre aceste roluri: 

➢ Cadre didactice itinerante și /sau de sprijin; 

➢ Camera/unitatea de resursă sau” profesorul resursă”; 

➢ Profesorul consultant pentru CES;  

➢ Coordonatorul pentru CES; 

➢ Facilitatorul de suport; 

➢ Asistentul de clasă pentru cerințe speciale /ACCES( ex : educatorul puericultor); 

➢ Echipa de suport pentru învățareîn școală ( psiholog+ 2 profesori specializați în 

reabilitare psihologică și psihomotrică. 

          Experiențele educaționale în sectorul învățământului integrat și/ sau incluziv au generat 

transformări importante asupra procesului de învățămînt   

          Exemplificăm câteva dintre  sarcinile profesorului încadrat în învățământului incluziv/ și 

sau integrat pentru a înțelege necesitatea interveției acestora :  

Cadrul didactic itinerant ( în Germania) are ca sarcini: 

➢ Are ca rol identificarea timpurie a copiilor cu CES și a familiilor acestora; 

➢ Identifică școlile generale unde pot fi integrați elevii cu CES; 

➢ Asigură suport direct în activitatea educativă; 

➢ Menține legătura dintre familiile copiilor cu CES și autoritățile locale, alte familii, 

servicii medicale sau asociate. 

➢ Coordonează și cooperează cu alte cadre didactice sau autorități locale; 

Modelul profesorului resursă are ca sarcini : 

➢ Asigură suportul de învățare individualizat; 

➢ Participă la ore alături de elevi; 

➢ Dispune de o pregătire specializată : este profesor de educație specială; 

➢ Asigură consultații pentru cadrele didactice din școală; 

Profesorul consultant pentru CES ( în Marea Britanie) are ca sarcini : 

➢ Consiliază profesorii cu  privire la nivelul de dezvoltare al copilului; 

➢ Participă la deciziile ce vizează politica școlară; 

➢ Consiliază profesorii asupra importanței diagnosticului în structurarea învățării; 

➢ Evaluează și identifică copiii cu CES; 

➢ Pregătește și implementează strategii de sprijin: resurse/ curriculum/ programe de 

intervenție specializate; 

➢ Intervine în mod direct în activitatea educativă  individuală sau de grup; 

Coordonatorul pentru CES ( în Marea Britanie)are ca sarcini: 

➢ Realizează evidența copiilor cu CES; 

➢ Menține legătura cu agenții externi (medicale, sociale, etc) și ale organizații 

neguvernamentale; 

➢ Consiliază cadrele didactice; 

➢ Consiliază familiile copiilor cu CES; 

➢ Monitorizează progresul școlar; 

➢ Asigură suport pentru dezvoltarea resurselor necesare; 

Facilitatorul de suport ( în SUA) are ca sarcini: 

➢ Promovează interacțiunea prin strategii de tipul învățării prin cooperare și parteneriat; 

➢ Participă în mod direct la activitatea didactică; 

➢ Facilitează/ promovează învățarea în aria lui de expertiză; 

➢ Este asimilat uneori cu profesorul resursă; 

➢ Poate fi recrutat din rândul consilierilor sau psihologilor școlari; 

➢ Este un cadrul didactic colaborator; 



MINISTERUL EDUCAȚIEI 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ, 

ARGEȘ 

- 2022 - 

Asistentul de clasă pentru CES( ACCES / în Anglia) are ca sarcini:  

➢ Rolul de îngrijire /ocrotire: hrănire/îmbrăcare/ toaleta copiilor cu CES; 

➢ Rolul educațional: sptijin pentru cadrele didactice în anumite sarcini zilnice solicitante; 

➢ Rolul para-profesional: realizarea unor programe specifice de activitate ( de 

reanilitare/recuperare- kinetoterapie/ logopedie/ hidroterapie, etc) 

Echipe de suport pentru învățarea în școalăau ca sarcini: 

➢ GAPP ( Grupe de ajutor psihopedagogic) – Franța 1980 

✓ Identifică echipa de elevi aflată în dificultate; 

✓ Participă, intervine și organizează ședințe de suport pentru acești copii; 

➢ Echipa de asistență integrată(SUA) 

✓ Identifică și delimitează problema de învățare; 

✓ Observă și monitorizează conduita la clasă a copiilor cu CES; 

✓ Proiectează și propune  modificările instrucționale necesare; 

➢ Echipa de spijin a profesorilor(ESP / Marea Britanie): 

✓ Organizează întâlniri săptămânale sau la 2 săptămâni cu  toate cadrele didactice 

implicate; 

✓ Realizează evidența cazurilor; 

✓ Profesorii implicați în echipa nu au alte sarcini în perioada menționată; 

➢ Echipe districtuale de suport (Canada) 

➢ Echipe de intervenție în școală (Botswana) 

Bibliografie  

▪ ”Incluziunea în educație. Ghid de politici UNESCO” (traducere RENINCO). Buc, 

2011. 

▪   Vrăsmaș T., ”Învățământul integrat și/sau incluziv, Ed. Aramis, București, 2001.  

▪  Alois Gherguț, ”Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale”, Ed. Polirom, Iași, 

2001 

▪  Neculau A., Boncu Șt. ”Perspective psihosociale în educaţie”. în: Cosmovici A. & 

Iacob L. Psihologie şcolară. Iaşi: Polirom, 1998. 

▪  Orientările Uniunii Europene pentru promovarea și protecția drepturilor copilului 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.ro07.pdf 
 

Capitolul II Incluziunea și diversitatea educațională parte a învățământului 

modern- aspecte   legislative. 
1.Incluziunea și diversitatea educațională parte a învățământului modern- aspecte 

legislative. 

1.1. Legislație, politici școlare, dezvoltări instituționale; 

         Educația incluzivă este un proces permanent, care implică școlarizarea copiilor cu cerințe 

educative speciale, adaptarea școlii la nevoile acestora, participarea lor la activități educative 

formale și nonformale, care să le asigure învățarea și dezvoltarea.       
        Beneficiind de servicii de sprijin corespunzătoare în cadrul școlii persoanele cu deficiențe 

au posibilitatea de a ajunge la niveluri funcționale fizice, psihice și sociale care le pot schimba 

viața.  

        Evoluția drepturilor omului este marcată de  câteva momente esențiale ce au influențat 

procesul de educație: 

➢ Declarația privind acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale (1960); 

➢ Convenția UNESCO ( 1960) privind lupta împotriva discriminării în educație; 

➢ Convenția ONU împotriva discriminării rasiale ( 1965); 

➢ Convenția international asupra drepturilor economice, sociale și culturale ( ONU 

1966)- art 13 dreptul la educație; 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.ro07.pdf
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➢ Convenția ONU asupra eliminării tuturor formeloe de discriminare față de femei( 

1979); 

➢ Rezoluții ale ONU privind persoanele cu dizabilități ( 1971, 1975, 1982, 1993…); 

➢ Convenția ONU pricind drepturile copilului ( 1989); 

Grupurile vulnerabile în lume cu prioritate pentru educația incluzivă: 

✓ Copiii romi; 

✓ Populația rurală; 

✓ Copiii cu dizabilități; 

✓ Copiii neinstituționalizați și fără locuință; 

✓ Imigranții; 

✓ Copiii ce provin din medii defavorizate ( familii destructurate); 

          Pentru prevenirea/ combaterea declinului social ulterior, nu este suficient ca aceşti copii 

să fie menținuți în sistemul educaţional tradiţional pentru că există pericolul dificultăţilor de 

adaptare la standardele ridicate și, deci, pericolul de eşec sau abandon şcolar. Pe lângă 

acceptarea și integrarea copilului în şcoala de masă, trebuie asigurat un mediu educaţional 

corespunzător, support material adecvat și experienţe pozitive copilului cu dificultăţi de 

învăţare.  

1.2. Educația incluzivă în România după anii 1989 și până în present: 

                                                                                 

 
Inspectorat Școlar                          Centrul Județean de Resurse                    Consiliul 

Județean  

- Supervizare                          și Asistență Educațională               - Resurse pentru 

educație 

- Îndrumare și sprijin specializat 

-  

 

          ONG FAMILIA  

- Sprijin și dezvoltare                                                                           - Implicare și prijin 

 

                                                                                

 
Casa Corpului didactic                               Școala incluzivă                                      

Primăria  

- Formare continuă                                                                                   - Servicii 

comunitare                



MINISTERUL EDUCAȚIEI 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ, 

ARGEȘ 

- 2022 - 

 

                
- Stimularea participării și autonomiei 

 

           Conform prevederilor Legii Învăţământului, integrarea/ incluziunea şcolară a copiilor cu 

nevoi educaţionale speciale este asigurată prin următoarele forme: 

• În unităţi de învăţământ dedicate integral educaţiei şi formării profesionale a copiilor cu 

nevoi educaţionale speciale (învăţământ special separat); 

• În grupe sau clase pentru copii cu nevoi educaţionale speciale organizate în unităţi ale 

învăţământului de masă (învăţământ special parţial integrat); 

• În grupe şi clase organizate în unităţile învăţământului de masă (învăţământ special total 

integrat). 

      Repere în țara noastră privind legislația ce susține incluziunea școlară: conferințe, 

seminarii, documente, proiecte pilot și cursuri promovate  după anul 1990: 

➢ 1991 Conferința Națională ” Educație și Handicap ”( 2-4 Noiembrie 1991) 

➢ 1993 1997 Proiecte pilot Timișoara și Cluj-Napoca ” Politica școlară și cercetare-

acțiune„ 

➢ 1994 S-a înființat ”Rețeanu Națională de Informare și Cooperare pentru integrarea în 

Comunitate a Copiilor cu Deficiențe RENINCO,  care a susținut numeroase seminarii: 

- București , Ediția I, 1994 ” Actul de naștere al Rețelei RENINCO; 

- Piatra Neamț, ediția a II-a,octombrie  1994,  ” Taxonomia integrării școlare și 

sociale”; 

- Craiova, Ediția aIII_a, iunie 1995, ” Începutul clarificărilor problematice”; 

- Timișoara, Ediția a IV-a , noiembrie 1995 ” Clarificări cenceptuale și practice”; 

- Cluj-Napoca, Editia aV-a, iunie 1996, ” Parteneriatul Reninco – Tempus; 

- Reșița, Ediția aVI-a, noiembrie 1996, ” Evaluarea copiilor cu deficient/ 

handicap în contextul educației integrate”; 

- Onești , Ediția aVII-a, mai 1997 ” Cine sunt copiii uitați”?( cartea Albă 

RENINCO, 1999); 

➢ 1995 Promovarea Pachetului de resurse UNESCO pentru profesori(1993) – ” Cerințele 

special în clasă ( cu spijinul UNICEF, la initiative MI) 

➢ 1995 -1996 Aplicarea în practică a noțiunilor din Pachetul deresuse UNESCO în 

diferite zone : București, Cluj, Bacău, Brașov Timișoara și Iași; 

➢ Conferința Națională ( cu participare international)” Integrarea școlară și socială a 

copiilor cu cerințe educative special” , aprilie 1997 

➢ 1999 ”Dezvoltarea practicilor inclusive ăn școli. Ghid pentru profesori”( 2000 

exemplare) și casetă video, Colaborare MEN și UNICEF; 

➢ 2000 Seminarul Subregional Human Resource Development in Suport of inclusive 

Education- ( UNICEF și UNESCO), București; 

➢ 2001 ” Including  the Exvluded. Meeting diversity in education.Example from Romania 

( UNESCO) 

➢ După 2000 cursuri publicații și traduceri realizate prin programe PHARE cu focalizare 

pe copiii romi sau cu dizabilități; 
 

Legislația actuală  ce susține educația incluzivă în România : 

➢ Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare  
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➢ Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu 

modificările şi completările ulterioare  

➢ Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

➢ Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu 

modificările ulterioare  

➢ Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă 

asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie 

multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii 

de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale traficului de persoane, precum şi 

copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state. 

➢ Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare  

➢ Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de 

învăţământ special şi special integrat.  

➢ Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.071/2013 privind aprobarea Conţinutului 

educativ pentru intervenţie timpurie antepreşcolară destinat copiilor cu deficienţe 

senzoriale multiple/surdocecitate  

➢ Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.573/2011 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi 

special integrat  

➢ Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.574/2011 pentru 

aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional 

pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 

învăţământul de masă, cu modificările ulterioare  

➢ Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.575/2011 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv 

înfiinţarea de grupe/clase în spitale  

➢ Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.851/2010*) cu 

privire la aprobarea reperelor fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie 

a copilului de la naştere la 7 ani *) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 

şi sportului nr. 3.851/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I.  

➢  Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea 

Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului 

individualizat de protecţie  

➢ Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului 

➢ Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea 

dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice 
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de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei 

drepturilor copilului.  

➢ Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 197/2003 privind organizarea şi 

funcţionarea comisiilor medicale de orientare şcolar-profesională. 

             Documentele amintite mai sus fundamentează abordarea educaţiei pe baza drepturilor 

universale ale omului, în contextul unei viziuni şi a unui proces amplu de dezvoltare umană şi 

socială. Se întărește ideea că orice persoană are dreptul la educaţie, drept ce trebuie să fie 

asigurat progresiv şi pe baza egalităţii de şanse. Educaţia trebuie să urmărească deplina 

dezvoltare a personalităţii umane, a simţului demnităţii sale şi să întărească respectarea 

drepturilor omului/copilului şi libertăţilor fundamentale. Se stipulează ideea, că pentru 

asigurarea accesului la educaţie a tuturor copiilor, inclusiv al celor discriminaţi şi cu nevoi 

speciale, este necesară crearea unui sistem de învăţământ incluziv la toate nivelurile de instruire, 

astfel că aceştia să se poată încadra într-un program de educaţie fără discriminare şi în măsură 

egală cu alte persoane. 

Dintre recomandările (şi practicile) importante amintim:  

✓ Toţi copiii cu dizabilităţi, indiferent de natura acestora, au dreptul la o educaţie 

adecvată, într-un mediu corespunzător, potrivit necesităţilor şi dorinţelor proprii şi ale 

familiei;  
✓ Necesitatea dezvoltării unor servicii şi structuri de sprijin la nivelul şcolii generale 

(inclusiv, consiliere şi reabilitare, echipamente şi tehnici adaptate, cadre didactice de 

sprijin); 
✓ Dezvoltarea cooperării dintre şcolile speciale şi cele obişnuite. 

Educaţia incluzivă : 

✓ Recunoaşte faptul, că TOŢI copiii pot învăţa şi necesită o modalitate sau alta de 

susţinere în procesul de învăţare;  
✓ Urmăreşte descoperirea şi minimalizarea barierelor în învăţare şi dezvoltare;  
✓  Este mai cuprinzătoare decît educaţia formală şi include casa, comunitatea şi alte 

oportunităţi educaţionale în afara înstituţiei de învăţămînt;  
✓  Presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă 

diversitatea copiilor, inclusiv a celor cu CES;  
✓  Reprezintă un proces dinamic, care evoluează continuu în conformitate cu culturile şi 

contextele locale şi este parte componentă a unei strategii mai largi de promovare a unei 

societăţi inclusive. 
        Excluderea copiilor, tinerilor şi adulţilor din oferta educaţională generală este acum 

recunoscută ca discriminare, care echivalează cu o violare a drepturilor lor fundamentale. 

Legislaţia şi acordurile internaţionale susţin punctul de vedere conform căruia segregarea 

impusă în educaţie este o violare a drepturilor fundamentale ale copiilor şi tinerilor şi 

impulsionează actuala concepţie cu privire la incluziunea educaţională a copiilor cu cerinţe 

speciale. Esenţa acestor documente constă în recunoaşterea deplină a acestor copii ca fiinţe 

umane, cu toate drepturile şi implicaţiile care decurg de aici. 

     Astfel  implementarea incluziunii cere reforme la un număr de nivele în sistem şi într-o 

mare varietate de factori. Acest lucru implică schimbări ale cadrului legislativ, schimbări în 

terminologie, în bugetare, în extinderea tipurilor de servicii care sprijină educaţia, în formarea 

profesională - atât în cea iniţială cât şi în cea continuă, în accesul fizic în şcoli. Părinţii trebuie 

responsabilizați  iar atitudinile profesorilor - atât în învăţământul special cât şi în învăţământul 

de masă- trebuie  adaptate cerințelor actuale ale unui sistem educativ complex. Mai mult sunt 
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necesare procedee mai bune de monitorizare și intervenție. 

Bibliografie  

▪ ”Incluziunea în educație. Ghid de politici UNESCO” (traducere RENINCO). Buc, 2011. 

▪   Vrăsmaș T., ”Învățământul integrat și/sau incluziv, Ed. Aramis, București, 2001.  

▪  Alois Gherguț, ”Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale”, Ed. Polirom, Iași, 

2001 

▪  Neculau A., Boncu Șt. ”Perspective psihosociale în educaţie”. în: Cosmovici A. & 

Iacob L. Psihologie şcolară. Iaşi: Polirom, 1998. 

▪ Orientările Uniunii Europene pentru promovarea și protecția drepturilor copilului 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.ro07.pdf 

 

Capitolul III Cunoașterea grupurilor de elevi factor determinant în incluziunea 

și diversitatea școlară 

 
1. Cunoașterea grupurilor de elevi factor determinant în incluziunea și diversitatea școlară 

            Pentru a putea vorbi de incluziune la nivelul sistemului instructiv-educativ este necesară 

o bună cunoaștere a grupului/clasei  în care se dorește a se face incluziunea. 

 La nivel global, societatea este formată din formațiuni sociale. Acestea reprezintă 

structuri de persoane care au în comun o bază de modele prin care se dezvoltă procese diferite. 

 O formă principală de formațiune socială este grupul, prin care individul interacționează 

direct și indirect pe baza unor reguli și care se identifică sub formă de membri. 

 Există  mai multe tipuri de grupuri, dar noi ne vom opri asupra grupului școlar/ clasa 

de elevi. Conform încadrării în clasificări, grupul școlar reprezintă un grup mic (pâna la 25-30 

de membri) în care au loc relații nemijlocite, este un grup de apartenență în care există interese 

comune pe termen mediu și lung, este un grup real, formal. 

 În grupul școlar indivizii au relații față în față, exista implicare emoțional-afectivă, 

relații de solidaritate. Este unul dintre cele mai importante grupuri în formarea personalității 

deoarece este locul în care membrii ar trebui să îșî îndeplinească anumite nevoi de exprimare a 

stărilor sufletești, a gândurilor, sentimentelor, aspirațiilor. Însă, pentru îndeplinirea celor 

prezentate anterior, este definitorie dinamica grupului (forțele din interiorul grupului, 

schimbările din grup și schimbările survenite ca urmare a acestor forțe interne). De aceea, 

pentru a avea un grup care să îndeplinească nevoile membrilor, este necesar ca aceștia să 

interacționeze și să aibă sentimentul de apartenență la acel grup ( sentimentul de ,,noi”). 

 Exercițiu:  

 Pornind de la ideea anterioară (nevoia de interacțiune și de apartenență în grup) dați 

cinci exemple de situații în care doi sau mai mulți elevi dintr-o clasă nu au realizată nevoia de 

apartenență. Pentru fiecare dintre situații găsiți exemple de activități/evenimente care ar putea 

rezolva aceeste nevoi. 

 Având funcția de rezolvare de sarcini și comunicare, dar și de apreciere, evaluare sau 

influențare (Chelcea, 2010, p. 1940), relațiile din cadrul grupului depind de numărul de 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.ro07.pdf
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membrii, educația acestora, cunoștințele pe care le au, ceea ce duce la o ,,personalitate colectivă’ 

cu anumite caracteristici, pe baza căreia se pot face predicții față de comportamentul grupului 

în cauză. 

 Exercițiu: 

Dați exemple de comportamente previzibile în funcție de situația: 

a) o clasă de elevi mai puțin disciplinată; 

b) o clasă foarte disciplinată; 

c) o clasă de excelență formată prin selecție. 

 Cele mai importante proprietăți ale grupului sunt: mărimea, procesele de interacțiune 

(raporturile de ierarhie, de conducere, de comunicare verbale/nonverbale, atracțiile, respingerile 

etc), conștiința colectivă, consensul, respectarea normelor, capacitatea de a se organiza, 

unitatea, îndeplinirea obiectivelor, independența, ierarhizarea, acceptarea altor membri, 

similaritate psihologică, apropiere psihologică, participare (Amado G., Guittet A., De Visscher, 

Pierre, Neculau, Adrian, coord. 2001 – p. 251-302). 

 Și pentru că fiecare individ este unic, este inevitabil ca în cadrul grupurilor să nu apară 

situații conflictuale în care unii membrii să se simtă marginalizați sau chiar excluși din cauza 

nevoii de afirmare a altor membrii care vor să își impună punctul de vedere. 

 Exercițiu: 

 Descrieți fiecare coleg prezent cu ajutorul unor termeni din domenii diferite (animal, 

fruct, insectă, arbore etc) și justificați ce caracteristică a persoanei v-a inspirat. Faceți schimb 

de impresii între voi și discutați dacă acea caracteristică poate ajuta grupul sau poate duce la 

situații conflictuale sau de marginalizare a persoanei. 

1.1.Metode și tehnici de cunoaștere a grupurilor: 

      Atunci când se dorește cunoașterea unui grup școlar (clasă de elevi), a tipurilor de 

interacțiuni din cadrul său, a ierarhiilor sau efectiv să-i identifice particularitățile, organizatorul 

și conducătorul acestui grup (învățătorul sau dirigintele ori psihologul) trebuie să aibă informații 

despre caracteristicile grupului, să ii cunoască psihologia. De aceea trebuie aplicate o serie de 

metode și tehnici de cunoaștere. 

 Printre cele mai apreciate lucrări pe această temă se numără ,,Cunoașterea și activitatea 

grupurilor sociale” de Mielu Zlate și Camelia Zlate, prin care sunt prezentate metode si tehnici 

de cercetare ale grupurilor, cele mai importante fiind: 

- Observația grupurilor; 

- Tehnica sociometrică; 

- Profilul psihosocial al grupurilor. 

1.Observația grupurilor 

Observația este prima metodă de cunoaștere a oricărui fenomen, realitate sau grup, în 

cazul nostru. Observația grupurilor poate fi: 

-cantitativă: prin care se observă comportamente stabilite dinainte și se cuantifică 

acestea; 

-calitativă: observare din interiorul grupului prin participare la activitățile acestuia. 

Avantajele acestei metode comparativ cu prima sunt că se notează comportamentul concret al 

membrilor grupului într-un context natural. 

Exercițiu: 

Dați exemple de trei situații în care poate fi aplicată metoda observației la clasa de elevi 

și numiți ce comportamente pot fi identificate în fiecare situație. 

2.Metoda sociometrică 

Inițiatorul acestei metode a fost sociologul de origine română J.L. Moreno. Această 

metodă vizează relațiile interpersonale din cadrul grupului, sub aspect calitativ și cantitativ și 
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se bazează pe atracțiile (simpatiile) și respingerile între membrii. Interpretarea se realizează cu 

formule matematice  care relevă caracteristicile relaționale ale grupului de elevi. 

Prin această metodă se ilustrează configurația și intensitatea relațiilor interpersonale din 

grupul școlar/clasa de elevi. 

 Principalele obiective ale studiului sociometric: 

-cunoașterea de către diriginte/psiholog a relațiilor din grup (simpatii, antipatii); 

-elaborarea unor concluzii pe baza cărora să se desfășoare activități pentru îmbunătățirea 

relațiilor și a climatului din grupul școlar, dar și pentru integrarea celor marginalizați; 

 Astfel se pot determina: statutul unui elev în grup (lider, popular, respins, ignorat, 

nedorit etc), centrele de influență, percepția grupului față de membrii lui, coeziunea grupului 

etc. 

 Ca limită a acestei metode subliniem că nu prezintă în totalitate relațiile interpersonale 

din grup și trebuie corelată cu celelalte metode specifice. 

 Etapele metodei sociometrice: 

1. Testul sociometric; 

2. Matricea sociometrică; 

3. Indicii sociometrici: 

4. Sociograma (reprezentarea grafică); 

5. Prezentarea rezultatelor. 

 

Testul sociometric 

Reprezintă formularea unor întrebări prin care elevii își exprimă preferințele relaționale 

din grup (simpatiile și antipatiile). Întrebările trebuie să fie formulate pe baza intereselor, 

preocupărilor tuturor elevilor, dar să corespundă și scopului cercetării. Se asigură participanții 

de confidențialitate și se subliniază  nevoia de sinceritate în răspunsuri. 

Întrebările pot viza petrecerea timpului liber, realizarea de teme sau proiecte școlare, 

cooperarea în cadrul unor echipe sportive etc 

În cercetarea întreprinsă de mine (Anexa 1 din Ghidul Metodologic) am folosit un test 

sociometric cu patru întrebări, solicitând elevilor să numească 3 colegi pentru fiecare întrebare 

(Testul sociometric din Anexa 1). 

Etapele aplicării testului: 

1. Explicarea scopului testului: testul va fi aplicat pentru cunoașterea locului fiecărui 

elev în grupul clasei, pentru ca pe viitor repartizarea sarcinilor să se poată face și pe 

baza preferințelor personale și pentru remedierea situațiilor de ignorare/izolare a 

unor elevi din grup. 

2. Asigurarea membrilor grupului de caracterul confidențial al răspunsurilor. 

3. Distribuirea fișelor cu întrebări și explicarea modului de completare. 

4. Explicarea fiecărei întrebări și a cuvintelor  mai puțin cunoscute de elevi. 

5. Strângerea fișelor. 

Testul poate fi repetat după o anumită perioadă de timp pentru a verifica efectele 

acțiunilor de rezolvare a situațiilor problemă. 

Matricea sociometrică 

Este instrumentul tehnic prin care se ordonează datele obținute și punctajele. Numele 

elevilor pot fi codificate prin numerotarea chestionarelor, fiecare elev primind un număr de cod. 

Se acordă 1 punct pentru fiecare alegere/respingere primită, apoi se calculează indicele de statut 

preferențial pentru fiecare elev cu formula 

        Isp = 
𝑨 −𝑹

𝑵−𝟏
,  unde  

A= numărul de alegeri primite 

R= numărul de respingeri primite 
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N= numărul total de elevi 

Sociograma 

Pe baza scorurilor din matricea sociometrică se realizează sociograma (pag.3 din Anexa 

1). Aceasta reprezintă forma grafică a relațiilor interpersonale. Prin ea se evidențiază grafic nu 

numai locul fiecărui elev, dar și alte rețele interpersonale. 

Din sociograma colectivă pot fi extrase sociograme individuale prin care se arată situația 

unui elev din totalitatea relațiilor cu colegii. 

Sociograma poate avea un strat de cercuri de număr impar, numărul cercurilor fiind 

proporțional cu numărul de elevi (între 3 și 7 cercuri). Cercurile din interior arată integrarea, în 

ele se află elevii cu punctaj pozitiv, iar cercurile din exterior arată neintegrarea, elevii cu punctaj 

negativ. Cel cu punctajul cel mai mare este liderul informal al grupului și este așezat în centrul 

cercului cu numărul 1, cercurile numerotându-se de la interior spre exterior, iar cu cât un elev 

are un punctaj mai mic cu atât se îndepărtează de grup. 

Reprezentarea grafică se poate face prin săgeți de diferite culori astfel: 

-alegerile – săgeată neagră cu vărful îndreptat spre cel ales; 

-respingerile – săgeată roșie; 

-atracție reciprocă – săgeată neagră cu dublu vârf; 

-respingere reciprocă – săgeată roție cu dublu vârf. 

Pe  baza sociogramei se pot realiza tot felul de analize foarte complexe privind  

poziționarea și interrelaționarea membrilor grupului. 

Prezentarea sociogramei se poate face în fața clasei, la general, dar și individual. 

Recomandat este evidențierea aspectelor pozitive, conștientizarea fiecărui elev privind poziția 

lui în grupul clasei, realist, și consilierea celor care sunt vizați pentru reducerea conflictelor și 

atitudinilor negative. 

Temă 

Aplicați metoda sociometrică la o clasă de liceu, realizând testul sociometric, matricea 

și sociograma. Prezentați interpretarea și concluziile, 

 

1.1.1.Profilul psihosocial al grupului (prezentarea unui chestionar și a modalității de 

alcătuire) 

Este o metodă prin care se reprezintă grafic gradul în care grupul clasei de elevi posedă 

proprietăți definitorii în grup. Pentru aceasta se aplică un chestionar de evaluare ale căror date 

se prelucrează. 

Proprietățile vizate pot fi: consensul, respectarea normelor de grup (conformismul), 

coeziunea (unitatea) grupului, îndeplinirea obiectivelor (eficiența), cotrolul grupului asupra 

membrilor, ierarhizarea, acceptarea altor membrii (premeabilitatea), flexibilitatea grupului, 

omogenitatea, plăcerea apartenenței la grup (tonul hedonic), intimitatea (gradul apropierii 

psihologice între membrii), participarea în acțiunile grupului etc. Aceste proprietăți vor fi 

transformate în întrebări clare, concise, pe înțelesusl tuturor, folosindu-se formularea ,,În ce 

măsură.....?” Numărul de întrebări poate varia între 10 și 16, în funcție de proprietățile vizate. 

(pag. 5 din Anexa 2). 

Etape: 

1.Pregătirea clasei prin discuții preliminare pentru explicarea termenilor din chestionar; 

instruirea completării foilor de răspuns ( exemplu: 16 întrebări în dreptul fiecăreia vor trebui să 

bifeze o notă de la 1 la 5 apreciind dacă noțiunea vizată de întrebare este prezentă în clasa lor:  

-într-o foarte mică măsură 1 punct 

-într-o mică măsură 2 puncte 

-într-o oarecare măsură 3 puncte 

-într-o mare măsură 4 puncte 
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-într-o foarte mare măsură 5 puncte. 

2.Aplicarea chestionarului: distribuirea formularelor cu întrebări și cotarea răsounsurilor 

de către elevi. 

3.Constituirea profilului psihoscial al grupului prin calcularea mediilor acordate de elevi 

pentru fiecare întrebare, marcarea grafică a mediei printr-un punct pe un tablou și unirea 

punctelor. Astfel rezultă profilul psihosocial al clasei respective. (pag. 5 din Anexa 2). 

Temă 

Realizați profilul psihosocial al unei clase de elevi de liceu (la care s-a aplicat și metoda 

sociometrică), după modelul analizat din Anexa 2. 

1.1.2 Tehnica sociometrică (sociograma – analiza unei sociograme și a modalității de 

realizare; efectuarea unei sociomatrice și eleborarea unor concluzii pe baza acesteia) 

Fișa de caracterizare pihosocială a clasei de elevi este un document care conține 

concluziile cercetărilor și investigațiilor asupra clasei ca grup social.Rubricile fișei indică 

aspectele care ar trebui cercetate și îmbunătățite.  

Funcțiile fișei:  

-de cunoaștere a grupului clasei; 

-prezintă datele obținute în urma aplicării diferitelor metode de cunoaștere asupra 

grupului clasei; 

-direcționează procesul formativ pentru educarea integrării sociale a elevilor din clasa 

respectivă. 

Conținutul fișei de caracterizare a clasei de elevi se grupează în patru secținni: informații 

generale, dinamica grupului, specificul clasei ca microgrup social, concluzii (Cristea, S., 

Constantinescu C., 1998). 

 

1.2. Întocmirea unui model de fișă de caracterizare psihosocială a clasei de elevi pe baza 

concluziilor aplicațiilor anterioare 
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Anexa  

Școala........................................................  

Localitatea................................................. 

Clasa:.........................................................  

 

FIȘA DE CARACTERIZARE A CLASEI  

 

I. INFORMAȚII GENERALE  

1. Nr. elevi:.................; Nr. baieți:...............; Nr. fete:..........  

2. Profesiile parinților/nr. cazuri; 

.........../ 

........../ 

........../  

 3.Starea sănătatii/ nr. cazuri 

.........../ 

.........../  

4. Situația la învățătură: 

Mediile generale ale clasei în anii precedenți (anul/media): 

. .../.... 

. .../.... 

. ..../... Etc.  

5. Elevi cu aptitudini deosebite/domenii/ nr. cazuri 

- Aptitudini sportive/.... 

- Aptitudini artistice/.... 

- Aptitudini matematice/... 

- Aptitudini tehnice/..... Etc.  

- Elevi care ridică probleme/ nr cazuri 

- Probleme sociale/... 

- Probleme la învățătură/... 

- Probleme comportamentale/...  

6. Starea generală de disciplină a colectivului:.................................................................. 

...............................................................................................................................................  

7. Perspectiva colectivului:.................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

II. DINAMICA GRUPULUI 
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1. Gradul de coeziune a colectivului: 

Colectivul clasei este în formare (marcați situațiile constatate)  

- Există un subgrup dominant format din foști colegi de clasă (nr. elevi...);  

- Există un subgrup secundar cu tendința de a se opune grupului majoritar, dominant (nr. 

elevi...); 

- Există mai multe subgrupuri labile (nr. subgrupuri/ nr. elevi./. 

- Colectivul clasei este format  

- Alegerea modului de acțiune al grupului se face cu acordul total sau majoritar al membrilor?  

- Ajungerea la acord presupune discuții, confruntare de puncte de vedere? 

- Se constată o transformare a structurii interne a grupului atunci când se trece de la o sarcină 

la alta? 

...........................................................................................................................................  

2. Scopul dominant imediat al colectivului.....  

 - Scopul de perspectivă al colectivului......................................................................................   

 

 III. SPECIFICUL CLASEI CA MICROGRUP  

Procesele de influență a grupului asupra membrilor determină la cei mai mulți (marcați): 

- Conformism (respectarea normelor de grup) 

- Autonomie (independență în raport cu alte grupuri) 

- Respingere/ acceptarea noilor veniți; 

- Plăcerea apartenenței la grup 

- Disponibilitatea de a acționa pentru grup 

- Alte aspecte .............................................................................................................. 

 

Temă 

Realizați  fișa de caracterizare psihosocială a clasei la care ați aplicat metoda 

sociometrică și profilul psihosocial al grupului, folosindu-va de rezultatele din aplicare.  
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Capitolul IV. Ateliere de lucru tematice ce favorizează incluziunea și 

diversitatea în activitatea școlară 

 
 Este necesar într-un proces de succes de incluziune și diversitate să se urmărească în 

egală măsură atât achiziția de informații pe această temă, cât și gestionarea unor abilități utile 

în acest demers, pe baza noțiunilor dobândite. 

 În primele trei capitole au fost prezentate foarte multe idei care stau la baza derulării 

procesului de incluziune și diversitate, concepte care fac posibilă integrarea în societate, din 

punct de vedere teoretic, însă fără activități practice / ateliere de lucru pe această tematică, pot 

rămâne doar la nivel de concept, fără utilitate practică. Așadar, vom identifica în continuare 

abilități personale care vor face incluziunea și diversitatea un proces facil. 

- Cum se realizează incluziunea și diversitatea în societate, dar în mediul școlar? 

- Ce abilități sunt necesare în realizarea procesului de incluziune și diversitate? 

4.1.Identificarea îmbunătățirea și exersarea abilităților personale care să faciliteze 

incluziunea, precum: 

4.1.1. Comunicare asertivă 

Comunicarea reprezintă unul dintre cele mai importante procese în evoluția umană, care 

asigură într-o proporție considearabilă desfășurarea tuturor proceselor care au la bază 

interacțiunea umană. 

Comunicarea asertivă este forma de comunicare preferată în detrimentul comunicării 

agresive și a comunicării pasive. 

Pentru o comunicare asertivă, fiind considerate o comunicare corectă în contextul procesului 

de integrare și incluziune este necesar să se respecte două reguli de bază: 

 a. transmiterea mesajului clar şi concis; 

b. ascultarea activă şi înţelegerea mesajului pe care celălalt îl transmite. 

Din perspectiva celor trei forme de comunicare – agresivă, asertivă, pasivă, se poate 

realiza o analiză comparativă a trei tipuri de comportamente aferente fiecărei forme de 

comunicare, care influențează covârșitor calitatea procesului de interacțuine interpersonală.

          

Fiecare avem: Comunicarea agresivă 

conduce către: 

Comportament 

agresiv 

Comunicarea asertivă conduce 

către: Comportament 

asertivă 

Comunicarea pasivă 

conduce către: 

Comportament 

pasivă 

Drepturi îşi comunică drepturile 

fără a fi interesat de 

drepturile altora 

îşi comunică drepturile 

personale fără a le viola pe ale 

altora 

nu îşi comunică deloc 

drepturile 

 

Interese 

nu este preocupat decât 

de propriile interese 
îşi urmăreşte interesele, 

respectându-se atât pe sine, cât 

respectându-i şi pe ceilalţi 

este interesat în primul 

rând de ceilalţi 

Conformism face presiuni asupra 

grupului 
rezistă la presiunile grupului se supune presiunii 

grupului 

Comunicarea 

sentimentelor 

îşi exprimă ostil 

sentimentele 
îşi exprimă sentimentele onest, 

deschis 

nu îşi exprimă sentimentele 

Implicare personală 

în atingerea 

obiectivelor 

îşi atinge obiectivele 

folosindu-se de 
efortul altora 

are o reală imagine de sine şi îşi 

atinge obiectivele prin eforturi 

proprii 

îi elogiază pe ceilalți 
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Aplicații practice: 

 

 Joc de rol 

✓ Agresivul. Vei transmite unui coleg mesajul tău, urmând instrucțiunile: privişte-

l în ochi, pe un ton redicat, poţi chiar ţipa și bate din picior, fii furios: 

„Să îmi aduci imediat căștile pe care ţi le-am împrumutat, ieri! Mereu uiți să înapoiezi ce 

împrumuți! Nu îţi voi mai împrumuta nimic niciodată!”.  

✓ Pasivul. Vei transmite unui coleg mesajul tău, urmând instrucțiunile: nu îl 

privești, ai un ton calm, ești aproximativ indiferent: 

„Hmm, mă gândeam că nu-mi vei aduce nici astăzi căștile pe care ți le-am împrumutat. Le poţi 

păstra, am să-mi cumpăr altele.” 

✓ Asertivul. Vei transmite unui coleg mesajul tău, urmând instrucțiunile: îl 

privești în ochi, îi vorbești calm și folosești pronumele personal persoana I 

singular. 

„Eu îmi vreau astăzi căștile pe care ţi le-am împrumutat. Am mare nevoie de ele. Dacă vei mai 

avea și tu nevoie de ele ți le voi mai împrumuta în caz că nu le găsești pe ale tale.”  
 

FIŞA 1 

Cum a fost primul mesaj (privire, ton, atitudine)? 

………………………………………………………………………………………… 

Cum a fost mesajul al doilea mesaj (privire, ton, atitudine)? 

……………………………………………………………………………………… 

Cum a fost mesajul al treilea mesaj (privire, ton, atitudine)? 

……………………………………………………………………………………… 

Ce altceva ți s-a părut interesant și ai vrea să punctezi? 

................................................................................................................................. 

 

FIŞA 2 

Ce tip de comunicare identificați în următoarele situaţii  

(Scrieţi A- pentru mesajul agresiv, P-pentru mesajul pasiv şi AV -pentru mesajul asertiv): 

1. Îmi este indiferent dacă vei merge astăzi cu mine la film. (.......) 

2. Vino imediat şi adu-mi telefonul. ( .......) 

3. Mie îmi face plăcere să mergem împreună în parc, dar dacă nu poţi veni nu mă supăr. (.......) 

4. Să nu mai ceri niciodată pix dacă tu nu ai. (.....) 

5. Eram sigur că nu ai astăzi bani la tine, îți iau eu un suc. (..........) 

6. Of, iar ai întârziat, nici o noutate. (....) 

 

4.1.2. Ascultarea activă 

O comunicare eficienă este, desigur, necesară în orice domeniu de activitate sau 

interacțiuni umane, astfel, pentru atingerea unui astfel de obiectiv este necesară nu doar o 

comunicare asertivă, cât și o ascultatre activă. 

Ascultarea activă este modalitatea prin care acordăm atenție completă la ceea ce spune 

o altă persoană, arătăm interes, acordăm timp și, foarte important, ne abținem de la întreruperi. 

Ascultarea activă înseamnă a auzi mai mult decât spune ceea ce spune vorbitorul. De aceea, 

ascultăm nu doar conținutul, ci și intenția și sentimentul vorbitorului (Jahromi și colab., 2016). 

Ce trebuie să facem pentru a manifesta o ascultarea activă: 

- să găsim distanţa, plasamentul şi poziţia trupului din care să putem auzi clar ce se spune 

şi să vedem partenerul fără efort; 

- să ne concentrăm atenţia asupra vorbitorului şi asupra conţinutului mesajului; 
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- să rămânem tăcuţi, calmi şi stăpâniţi; 

- să ignorăm propriile emoţii şi sentimente; 

- să fim empatici, adică să ne plasăm în postura interlocutorului; 

- să emitem permanent semnale de confirmare a faptului că auzim şi înţelegem; 

- să clarificăm din timp în timp aspectele neclare; 

- să încurajăm periodic vorbitorul, să-l stimulăm să spună mai multe despre subiectul în 

discuţie; 

- să controlăm gradul de implicare emoţională agresivă sau defensivă, care perturbă 

luciditatea, prin grija de a face distincţie între conţinutul mesajului şi natura relaţiei cu 

vorbitorul (ton, trup). Natura relaţiei deplasează atenţia asupra modului în care se spune, 

ignorând conţinutul. Aceasta ne fereşte atât de ceartă, cât şi de căderea în admiraţie excesivă. 

Dacă vrem să contrazicem cele spuse (nu partenerul), îl aşteptăm să termine, punem întrebări 

lămuritoare, formulăm obiecţii, aducem argumente, şi abia după toate acestea putem să 

respingem poziţia interlocutorului. 

 

 Activitate practică: Arta de a asculta, a fi ascutat, a observa și a înțelege 

        Cursanții vor lucra în diade, astfel:  

• primul povestește o întâmplare la alegere, în timp ce al doilea desenează nu privește și 

nu se gândește la ce i se povestește (2 minute). Se vor schimba rolurile, cu aceleași 

sarcini.  

• se repeta sarcina pentru nr. 1, adică va povesti același lucru, iar nr. 2 va asculta cu 

atenție, va fi interesat, va pune întrebări dacă este cazul pentru mai multe clarificări. 

Se vor schimba rolurile.  

• la final fiecare va împărtăși experiența și emoțiile trăite în timpul celor două secvențe 

ale exercițiului. 

 

      4.1.3. Respect pentru particularitățile culturale 

 

 Ce este respectul și de ce este important respectul? 

Putem spune despre respect că înseamnă atât de multe din diferite perspective, astfel la 

nivel practic, am putea spune că respectul înseamnă să iei în considerare sentimentele, nevoile, 

ideile, dorințele și preferințele cuiva. Putem spune, de asemenea, că aceasta înseamnă să luăm 

toate cele de mai sus, în serios. Să le facem să fie valoroase și să merite. De fapt, a avea respect 

pentru cineva sau pentru ceva este similar cu a-l prețui pe el ca persoană, gândurile sale, 

sentimentele, chiar posesiunile și obiectele.  

Dacă ne raportăm la respectful pentru cineva, acest lucru include faptul că trebuie să îl 

cunoști foarte bine, să îl asculți, să fii sincer cu el și să îi accepți individualitatea, unicitatea, 

libertatea și chiar capriciile.  

Dacă privim spre trecut, respectul juca un rol important în atingerea actului de a 

supraviețui. Să ne gândim la un mic trib care merge prin deșert. Ne putem imagina că o persoană 

care nu era respectată de nimeni, putea fi lasată în urmă și astfel putea să moară. O astfel de 

persoană presupunem că nu era considerată semnificativă, dimpotrivă era fără importanță și 

fără valoare pentru grup. Aceasta putem considera că este ideea de bază a sentimentului de a fi 

respectat. 

În prezent, se pare că este mult mai ușor să supraviețuiești, chiar dacă nu ești respectat. 

De exemplu, o persoană care are foarte mulți bani, mulți angajați și servitori, o mulțime de 

oameni de afaceri care îl suna în fiecare moment, nu înseamnă că este o persoană respectată. 
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Cineva ar putea să facă bani deoarece are un talent deosebit, pentru care este valoros, într-un 

domeniu, de exemplu, să zicem, sport. Nici despre el nu putem spune că este un om respectat. 

Nu putem spune că cineva este respectat doar pentru că are o situație financiară bună 

sau pentru anumite talente înnăscute într-un domeniu. Există încă, totuși, ceva ce banii nu pot 

cumpăra: respectul!  

De asemenea, putem simți dacă suntem respectați sau nu. Când suntem respectați, 

câștigăm mai ușor ajutorul voluntar al acelor persoane. Nu va trebui să cheltuim la fel de multă 

energie și resurse pentru a convinge oamenii să ne ajute. 

 

 De unde vine respectul? 

Este important de amintit faptul că respectul se câștigă!  

O persoană câștigă respectul celeilalte în mod automat atunci când se îndeplinesc 

considerațiile de mai sus, când ia în considerare sentimentele, nevoile și gândurile acelei 

persoane.  La fel de adevărat este faptul că respectul nu se obține cu forța! 

 

 În concluzie respectul înseamnă: 

▪ Să asculți pe cineva fără să îl întrerupi, 

▪ Să iei în considerare sentimentele partenerului, 

▪ Să nu ai idei preconcepute despre cineva/ceva, 

▪ Să încerci să înțelegi punctul de vedere al partenerului, 

▪ Să te iubesti pe tine însuți, 

▪ Încredere și corectitudine, 

▪ Să acorzi spațiu și libertate celuilalt, 

▪ Comunicare directă, 

▪ Să îl ajuți pe un om să se ridice, să construiască ceva în loc să îl tragi în jos, 

▪ Prietenie, empatie, 

▪ Să nu-l grăbești pe celălalt. 

 

 A înțelege particularitățile culturale ale celorlați, a le accepta și a le tolera, 

reprezintă respect multicultural. 

 

 Atelier practic de dezvoltare pe tema respectului față de particularitățile culturale: 

Să răspundem provocărilor: 

➢ De ce credeți că oamenii nu sunt respectuoși unii cu alții? 

➢ Care dintre comportamentele lipsite de respect credeți că sunt cel mai greu de suportat?  

➢ Ați trăit o experiență în care ați fost tratat nerespectuos? Cum a fost acel moment? 

 

4.1.4. Afirmarea propriei culturi în mod responsabil  
Motto 

„Există numai un singur fel de a cunoaște oamenii, 
anume de a nu ne grăbi să-i judecăm, ci de a trăi 

în preajma lor, de a-i lăsa să se explice, să se dezvăluie 

zi de zi și să se zugrăvească ei inșiși în ei.” 
Charles-Augustin Sainte-Beuve 
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 Să creăm un mediu intercultural avem nevoie să înțelegem particularitățile culturale 

pentru care facem acest lucru, astfel, cum altfel decât prin interacțiunea directă cu membrii altor 

culturi să se poată realiza?  

 Pasul cel mai important și cel mai mare în acest demers nu poate să fie decât afirmarea 

acelei culturi de către membrii ei. 

 Respectarea diversității necesită cunoașterea ei, pentru ca ulterior să poată fi înțeleasă 

și acceptată. 

 Nu există rețete sau prescripții în realizarea acestui demers, există însă umanitate și 

respect pentru omenire, ingrediente necesare și suficiente pentru adoptarea unei conduite de 

afirmare a propriei culturi în mod responsabil care să conducă către adoptarea / manifestarea 

unei conduite favorabile incluziunii în societate în general, a incluziunii înmediul școlar ca prim 

pas, în particular. 

 

 Ateliere practice pe tema multiculturalității și diversității 

➢ Realizează propriul blazon al familiei tale 

➢ Care sunt cele mai importante tradiții culturale din punctul tău de vedere? 

➢ Dacă ai fi obligat să te muți în alt stat, care crezi că ar fi cea mai bună metodă să îți 

faci cunoscută propria cultură? 

  

4.2. Adoptarea / manifestarea de conduite favorabile incluziunii în mediul școlar 

,,Să-i ajutăm pe profesori să dezvolte o înţelegere  

a responsabilităţii profesionale pe care o au  

pentru a angaja fiecare elev într-un proces  

de învăţare cu semnificaţie personală” 

     Charlotte Danielson 

 În general conduita umană reprezintă un cumul de atitudini și semnificații care apar în 

noi și care generează un comportament. Atitudinile se nasc ca urmare a interacțiunii și relațiilor 

pe care le trăim. Ajungem să adoptăm anumite conduite pentru că intrăm în contact unii cu 

ceilalți, ne acceptăm sau nu particularitățile, astfel putem să manifestăm conduite favorabile 

sau nefavorabile, în contexte diferite.  

 Pentru a crea un mediu școlar propice diversității și incluziunii este de datoria noastră, 

a dascălilor să găsim cele mai adecvate căi. Cu cât aceste căi sunt mai simple, clare și precise, 

cu atât rezultatele sunt cele preconizate și așteptate. 

 Manifestarea unei conduite favorabile incluziunii în mediul școlar se realizează prin 

învățarea, educarea, transmiterea și exersarea unor abilități precum: comunicare eficientă, 

empatie, acceptare, toleranță, respect față de sine și față de semeni, etc.  

 

 Atelier practic pe tema adoptării / manifestării unei conduite favorabile incluziunii în 

mediul școlar 

➢ Care este superputerea pe care ți-o dorești? 
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Capitolul V. Gestionarea optimă a dificultăților educaționale ce influențează 

procesul de incluziune școlară. 

 
5.1.Gestionarea optimă a dificultăților educaționale ce influențează procesul de incluziune 

școlară. 
            În contextul asigurării calităţii educaţiei, instituţiile de învățământ sunt permanent 

supuse evaluării din partea beneficiarilor :părinţi,profesori, comunitate, societate. Aceasta 

presupune o responsabilitate majoră a instituţiilor de învățământ pentru serviciile educaţionale 

oferite, dar și focalizarea pe rezultate de calitate, inovaţie şi diversificare.  

            Standardele impuse astfel de o societate aflată în permanentă dezvoltare constituie un 

cadru de referinţă pentru dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale. Dificultățile 

economice și, parțial, cele socio-culturale, sărăcia, migrația, problemele familiale, dizabilitățile 

sunt doar câteva din cauzele ce influențează riscul de izolare socială a unor categorii de indivizi, 

principiile coeziunii și solidarității umane fiind puternic afectate. Manifestarea pregnantă a 

acestui fenomen duce la excluderea din mediul educațional, cu repercusiuni asupra inserției 

sociale, în general. Situația respectivă explică importanţa deosebită acordată educației incluzive 

fenomen și proces promovat în scopul (re) stabilirii echității sociale. 

          Managerul şcolar este un factor decisiv în educaţia incluzivă, care poate implementa 

schimbarea în şcoală şi practicarea unei culturi incluzive. Principala responsabilitate este 

menţinerea motivaţiei cadrelor didactice în a lucra cu copii cu CES, organizarea muncii echipei 

interdisciplinare, acordarea atenţiei grupurilor de copii cu CES din şcoală precum şi a părinţilor. 

         Profesorii psihopedagogi din cabinetele de asistenţă psihopedagogică oferă servicii 

copiilor cu tulburări de comportament şi dificultăţi de adaptare şcolară, aflaţi în situaţie de risc 

sau criză, dar şi familiilor şi cadrelor didactice. Au rolul de a optimiza relaţiile şcoală–elevi–

părinţi, inclusiv pentru copiii cu CES.  

        Profesorii logopezi au atribuţii de a asigura depistarea, evaluarea complexă, identificarea 

şi corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari şi la şcolarii mici, 

precum şi de a îndruma educatorii, învăţătorii cu privire la activitatea de intervenţie logopedică.    

       Mediatorii şcolari sunt angajaţi în şcolile care au o populaţie şcolară numeroasă de etnie 

rromă. Rolul acestora este de a sprijini copiii cu risc de abandon şcolar, prin încurajarea 

implicării părinţilor în educaţia copiilor şi prin facilitarea colaborării dintre familie, şcoală şi 

comunitate.  

        Profesorii de sprijin sunt angajaţi ai şcolilor speciale, dar funcţionează în şcolile 

integratoare. Principalele sarcini pe care le îndeplinesc constau în: adaptarea programei şcolare 

la abilităţile şi nevoile copiilor, în colaborare cu cadrele didactice care predau la clasă; 

conceperea unor planuri de intervenţie personalizată, care să răspundă nevoilor copiilor cu CES 

şi pe care să le implementeze împreună cu logopedul şi profesorul psihopedagog; consilierea 

părinţilor 
5.1.1. Dificultăți întâmpinate în procesul de incluziune  școlară. 

              O şcoală prietenoasă copilului este o şcoală incluzivă, deschisă pentru toţi copiii care 

pune în centrul atenţiei persoana umană ca fiinţă originală, unică şi irepetabilă, accentuând 

ideea că în fiecare societate există persoane diferite, grupuri diferite, motivaţii, raţiuni şi puncte 

de vedere diferite.  

Ce dificultati majore intampina copiii în procesul de integrare școlară? 

a) Dificultăți generale : 
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✓ Lipsa accesului la toate resursele școlii; 

✓ Lipsa accesului în spațiile școlii; 

✓ Lipsa transportului la școală; 

✓ Lipsa informarii cadrelor didactice cu privire la cazuistica specială;  

✓ Lipsa toleranței colegilor, a profesorilor, etichetarea ; 

b) Dificultăți specifice: 

✓ Lipsa unui curriculum adaptat nevoilor specifice; 

✓ Lipsa unor planuri de intervenție specifice; 

✓ Lipsa resurselor adaptate pentru copiii; 

✓ Lipsa unei strategii si politici pentru integrarea școlară; 

✓ Lipsa informațiilor despre drepturile persoanelor cu dizabilități; 

✓ Lipsa serviciilor specializate( acces la specialiști/ resurse); 

✓ Lipsa oportunitati de dezvoltare îndeosebi în mediul rural; 

5.2. Gestionarea dificultăților educaționale întâmpinate în procesul de incluziune 

prin metode și tehnici actuale. 

Ce elemente asigură/ susțin o practică incluzivă eficientă?  

1. Înţelegerea educaţiei incluzive în contextul drepturilor universale ale omului;  

2. Formarea cadrelor didactice în spiritul unei educații incluzive 

3. Asigurarea  resurselor şi fondurilor necesare,  

4. Colaborarea cu părinţii și colaborarea instituțiilor implicate;  

1. Procesul de instruire și învățare într-o școală incluzivă, pentru reușită, ar trebui să vizeze: 

✓ Un curriculum ameliorat, flexibil; 

✓ Utilizarea unor metodologii de predare-învățare- evaluare, centrate pe elev; 

✓ O comunitate implicată permanent în viața școlară (specialist: profesori de sprijin, 

itinerant, psihologi, logopezi,); 

✓ Cadre didactice formate din perspectiva valorilor educației incluzive; 

✓ Servicii educaționale oferite conform principiului ,,resursa în funcție de copil”, mobilier 

flexibil, resurse educaționale adaptate tipului de deficiență; 

✓ Adulți și copii cu o atitudine îmbunătățită față de diversitatea culturală, umană și etnică 

dintr-o comunitate. 

2. Prin formarea tuturor participanților din actul instructiv-educativ se urmărește 

eficientizarea standardelor profesionale :  

✓ competenţe metodologice prin realizarea: 

• unui curriculum în funcţie de nevoile copiilor;  

• utilizarea metodelor moderne de lucru cu copiii;  

• adoptarea strategiilor didactice în vederea eficientizării  mijloacelor şi 

auxiliarelor didactice;  

• utilizarea factorilor spaţio - temporali, în vederea eficientizării procesului 

instructiv-educativ;  

• structurarea/organizarea activităţilor de învăţare în manieră diversă şi atractivă;  

• dezvoltarea abilității de a folosi cunoştinţele interdisciplinare;  
✓  competenţe de comunicare şi relaţionare competenţe de comunicare adaptate 

dizabilităţii, competenţe de relaţionare cu cadrele didactice ;  
✓  competenţe psiho-sociale :  

• capacitatea de a înţelege mecanismele de formare a trăsăturilor psihomorale; 

• capacitatea de relaţionare şi consolidare a parteneriatelor;  
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• capacitatea de a iniţia/ organiza activităţi şcolare şi extraşcolare în vederea 

favorizării socializării şi integrării sociale,  

• capacitatea de a valorifica particularităţile individuale şi de grup; 

• manifestarea atitudinilor pozitive, a respectului de sine şi acceptarea 

recunoaşterii valorii celuilalt;  

• însuşirea unor tehnici de autocontrol, dar şi a unor acţiuni conforme normelor 

democratice; 
✓ competenţe de evaluare:  

• utilizarea unor tehnici noi de evaluare, în strânsă legătură cu învăţarea 

diferenţiată,  

• elaborarea instrumentelor de evaluare în funcţie de noutăţile de conţinut şi 

obiectivele din curriculum, prin respectarea concordanţei cu particularităţile 

individuale şi de grup,  

• cunoaşterea extinsă şi de profunzime a criteriilor şi standardelor de evaluare 

potrivite sarcinilor de evaluare alese;  
✓  competenţe de management al carierei : 

• dezvoltarea capacităţii de autoformare;  

• manifestarea deschiderii faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării;  

• stabilirea propriului bilanţ de competenţe şi a propriului program de formare, 

prin manifestarea unei conduite  autoreflexive asupra activităţilor didactice 

proprii şi asimilarea cunoştinţelor de tip organizational;  

• adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea „situaţiilor de criză”, prin 

valorizarea calităţilor umane şi asumarea principiilor deontologice, profesionale, 

utilizarea metodelor şi tehnicilor de control psihocomportamental; 
3. Asigurarea  resurselor şi fondurilor necesare: 

✓ Instituţia de învăţământ asigură securitatea şi protecţia tuturor elevilor. 
• Colaborează cu autoritatea publică locală pentru asigurarea securităţii şi siguranţei 

elevilor; 

• Asigură paza şi securitatea şcolii şi a teritoriului aferent acesteia;  

• Monitorizează respectarea normelor igienico-sanitare cu sprijinul structurilor 

asociative ale părinţilor şi elevilor (consiliile sau alte structuri);  

• Asigură siguranţa și accesibilitatea tuturor elevilor pe toată durata programului 

şcolar şi la toate activităţile şcolare şi extraşcolare realizate;  

• Structurează un orar echilibrat, flexibil în care disciplinele exacte alternează cu 

cele umanistice, artistice, tehnologice şi cele sportive şi asigură raportul optim între 

timpul instruirii formale şi cel al instruirii nonformale, între timpul de învăţare şi 

timpul de recreere.  

✓ La nivel de capacitate instituţională:  
• Fiecare elev din şcoală un loc de lucru în bancă / la masă, corespunzător taliei sale, 

acuităţii vizuale şi auditive, particularităţilor psihofiziologice individuale;  

• Unde se impune se asigură spaţii pentru prepararea şi servirea hranei care corespund 

normelor sanitare în vigoare privind siguranţa, accesibilitatea, funcţionalitatea şi 

confortul elevilor;  

• Existența de blocuri sanitare   
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• Se asigură siguranța în spatial școlar: mijloace antiincendiare şi ieşire de rezervă; 
4. Instituţia de învăţământ dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecţiei integrităţii 

fizice şi psihice a fiecărui copil.: 

✓ Dispune de personal format sau de structuri avizate să intervină în cazurile de abuz, 

neglijare, exploatare, trafic al copilului; 
✓ Foloseşte resursele existente în comunitate (serviciile de sprijin familial, asistenţi 

parentali profesionişti etc.); 
✓ Realizează activităţi de prevenire şi combatere a fenimenelor abuzive în şcoală (în 

rândurile elevilor, a relaţiilor elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar etc.);  
✓ Colaborează cu părinţii elevilor, sau, după caz, cu tutorii / reprezentanţii lor legali, 
✓ Colaborează cu autoritatea publică locală şi cu celelalte instituţii cu atribuţii legale în 

activităţile de incluziune; 
Care sunt efectele incluziunii în cadrul educaţiei? 

✓ Aprecierea tuturor copiilor şi a personalului în mod egal;  

✓ Creşterea gradului de participare a copiilor şi reducerea excluderii lor ; 

✓ Reorganizarea culturilor, politicilor şi practicilor în şcoli;  

✓ Eliminarea/ reducerea  barierelor de învăţare şi participare a tuturor copiilor;  

✓ Transformarea diferenţelor dintre copii în resurse de sprijinire a procesului de învăţare 

şi nu transformarea acestor diferenţe în probleme ce trebuie depăşite;  

✓ Recunoaşterea dreptului copiilor la o educaţie de bună calitate;  

✓ Eficientizarea condițiilor în şcolilor atît pentru personalul didactic, cît şi pentru copii;  

✓ Evidențierea  rolului şcolilor atît în cadrul procesului de construire a comunităţii şi de 

dezvoltare, cît şi în procesul de îmbunătăţire a rezultatelor ce vor marca întreg parcursul 

educațional al unui copil;  

✓ Stimularea cooperării dintre şcoli şi comunităţi;  
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Capitolul VI. Evaluare : „Incluziune și diversitate aspirații și realități.” 

(chestionar/ eseu)   

 

1. Evaluare : „Incluziune și diversitate aspirații și realități.” ( chestionar/ eseu)   
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M II – PĂRINTE RESPONSABIL 

Motto: „Doamne, acordă-mi seninătatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, 

curaj să pot schimba lucrurile pe care le pot schimba şi înţelepciunea de a vedea diferenţa”.                                                                                              

(Rugăciunea Seninătăţii) 

1. Competențe specifice vizate  

• Analizarea relației școală incluzivă-comunitate 

• Dezvoltarea atitudinilor/ comportamentelor incluzive, de toleranță și nediscriminare 

• Identificarea situațiilor/ comportamentelor discriminatorii 

• Dezvoltarea propriilor abilități utile în mediul incluziv 

• Adaptarea strategiei personale pentru o comunicăre eficientă în mediul incluziv. 

 

2. Conținuturi și sugestii metodologice 

Capitolul I. Etapele dezvoltării copilului 

Preocupările continue pentru dezvoltarea copilului au dus la apariția unei noi ramuri a 

psihologiei, și anume, psihologia dezvoltării pentru a înțelege modul cum se constituie 

caracteristicile, funcțiile, procesele psihice de la cele mai fragede vârste și evoluția lor pe tot 

parcursul existenței umane, cu progresele ce caracterizează fiecare vârstă. 

Aceste preocupări s-au materializat în diferite teorii. O primă abordare este constituită 

de teoria învățării sociale, în care sunt luate în considerație contactele pe care le are copilul cu 

alte persoane, pentru a determina felul în care acestea  influențează dezvoltarea copilului. Cea 

de-a doua abordare este cea psihanalitică. A treia perspectivă este cea a abordării structuraliste 

în studiul dezvoltării, care pune accent pe maturizarea biologică a copilului și pe dezvoltarea 

secvențială a cogniției sale. Etapele dezvoltării copilului 

   Perioada antepreșcolară (1-3ani)  

 În această perioadă, copilul se dezvoltă în condiţiile creşterii câmpului şi capacităţilor 

de explorare, de cunoaştere şi învăţare şi, nu în ultimul rând, de relaţionare şi comunicare. În 

privinţa dezvoltării fizice, amintim creşterea în greutate şi în înălţime. Dezvoltarea şi creşterea 

creierului şi a sistemului nervos central în ansamblu, facilitează o mai mare învăţare şi adaptare 

mai eficiente; copilul reușește să înţeleagă şi să asimileze mai uşor informaţii şi deprinderi; 

apare o mai bună coordonare motorie. Are loc o dezvoltare a analizatorilor, cu precădere a celor 

vizual, auditiv, kinestezic, proprioceptiv şi mai ales a aspectelor acestora ce sunt implicate în 

elaborarea şi achiziţia vorbirii - aşa-numitul “analizator verbo-motor”. 

 În palierul cunoaşterii, pe baza eficientizării senzorialităţii şi a reprezentării, gândirea, 

care în al doilea an de viaţă rămâne predominant legată de acţiunea sezorio-motorie, devine, 

progresiv, în cel de-al treilea an, intuitivă, preoperaţională. 

 Perioada „Ce”-urilor (în jur de 2 ani) şi a „De ce”-urilor (în jur de 3 ani) nu duce încă la 

formarea capacităţilor de înţelegere a relaţiilor cauzale (chiar a celor simple), chiar dacă apare 

aspectul de permanentizare a obiectului încă înainte de 2 ani, atâta timp cât încă nu se poate 

realiza ceea ce numim conservarea materiei şi constanţa perceptivă. 

   Vârsta  preșcolară (3 - 6/7 ani) 

 Vârsta preşcolară constituie perioada structurării viitoarei personalități; în această 

perioadă asistăm la progrese remarcabile ale sensibilității tuturor organelor de simț. 
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 Această perioadă este dominată de memoria mecanică și involuntară, dar și de cea 

afectogenă, reținând, mai ales, ceea ce l-a emoționat intens, fie pozitiv, fie negativ, dar şi 

intuitiv-concretă, în care memorează mai uşor  informațiile care sunt ilustrate prin imagini 

plastice.  Dacă debutul vârstei este caracterizat de limbajul situativ, format din propoziții 

simple, treptat se impune limbajul contextual, ca la finalul perioadei, să înceapă dezvoltarea 

limbajului intern. 

 Dezvoltarea imaginației la vârsta preșcolară este realizată prin joc, în general, şi cel de 

roluri, în particular. La 3 ani, copilul confundă fantasticul cu realul, după vârsta de 5 ani, 

fantasticul devine doar o conversaţie dictată de joc. 

 Afectivitatea preşcolarului, se distinge prin caracterul ei exploziv, instabil. 

 La 3 ani apare vinovăția şi pudoarea, la 4 ani se schițează mândria, la 6 ani se manifestă 

criza de prestigiu, adică disconfortul pe care îl trăieşte copilul ori de câte ori este mustrat în 

public. 

 Apar o serie de trăsături pozitive de voință: stăpânirea de sine, ierarhizarea motivelor 

acțiunii, părinții pot contribui la exersarea voinței sale atribuindu-i o serie de sarcini 

permanente: şters praf, aşezat tacâmuri pe masă, udat flori. 

 La vârsta preşcolară se pun bazele personalității, jocul este important pentru evoluția 

copilului, permițându-i să se identifice cu adultul, pe fondul temperamentului,  care este 

ereditar, se schițează primele trăsături caracteriale pozitive: inițiativa, independența, hotărârea, 

stăpânirea de sine, perseverența. Dezvoltarea copilului presupune un proces de socializare în 

care copilul învață să se conformeze normelor societății şi să acționeze adecvat. Deşi acest 

proces presupune expectanțe diferite de la o societate la alta, se pare că natura foarte sociabilă 

a copiilor determină o disponibilitate foarte mare de a învăța şi de a răspunde influențelor 

sociale. Există trei modalități de încurajare a socializării la copil: imitare şi identificare, educația 

directă (pedepse şi recompense) şi transmiterea expectanțelor sociale.  Procesul de imitare şi de 

identificare este cel mai important dintre cele trei. 

 Un alt aspect al socializării îl reprezintă clarificarea expectanțelor adulților şi motivele 

regulilor. Explicațiile încurajează copilul să se comporte sociabil. Copilul trebuie să înțeleagă 

ce se întâmplă în jurul său, să dea o rațiune regulilor şi comportamentelor observate. 

  Vârsta școlară mică 6/7- 10/11 ani 

Achiziționarea scris-cititului solicită complex întreagă paletă de senzații, 

percepții, reprezentări. Se dezvoltă sensibilitatea tactilă a mâinii, dar şi cea vizuală şi auditivă. 

Se îmbunătățeşte vederea la distanță şi capacitatea de apreciere vizuală a mărimii. Auzul 

fonematic evoluează considerabil. 

Spiritul de observatie, face progrese, devenind acum deliberat, sistematic, analitic.  

Apar reprezentări noi, de tipul celor istorice și geografice. 

În ceea ce privește memoria, aceasta este predominant mecanică, involuntară și de scurtă 

durată, fiind condiționată de încărcătura afectogenă. La vârsta de 6-7 ani, apare frecvent uitarea, 

astfel ca își uită frecvent tema pe care o avea de pregătit pentru a doua zi, caietele sau cărțile. 

La 9 ani, copilul face eforturi pentru a-și antrena memoria, repetând poezii, cântece. La această 

vârstă, copilul trăiește cu mare intensitate poveștile și basmele. Se dezvoltă și imaginația 

creatoare, lucru ușor de observat în desenele și compunerile literare ale școlarului. 

Pe măsură ce înaintează în vârstă, crește și capacitatea de efort voluntar a copilului și de 

concetrare a atenției, deși rămâne foarte ușor de distras. Demararea unor activități școlare este 

declanșată și susținută de adult. 

Din punct de vedere emoțional, copilul devine mai echilibrat şi apare sentimentul 

datoriei. Adulții din viata lui constituie un model și din dorința de a demonstra că nu mai este 

mic, acesta îi imită. 
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Intrarea în școală a copilului, accelerează achizițiile lingvistice ale acestuia, astfel că 

dacă la începutul clasei întâi, vocabularul acestuia depindea de socializarea primară, de educația 

promovată de familia sa, la sfârșitul clasei a patra, acesta înregistrează progrese evidente în ceea 

ce privește debitul verbal, dar si limbajul scris. 

Gândirea este de tip operatorie concretă, operațiile gândirii având un caracter concret. 

La 7-8 ani, copilul este capabil numai de conservarea cantității (adică înțelege că îngustând o 

cantitate de plastilină, cantitatea ei nu se modifică). Abia la 9-10 ani apare şi capacitatea de 

conservare a greutății, iar la 11-12 ani apare capacitatea de conservare a volumului. 

În această etapă de vârstă, se pun bazele convingerilor morale fundametale și datorită 

cerințelor morale ale şcolii şi familiei asistăm la o întărire şi modelare a trăsăturilor de caracter. 

La formarea trăsăturilor caracteriale contribuie cărțile (prin eroii săi pozitivi) şi mijloacele 

mass-media (tv, filme). Uneori, copilul nu găseşte suficientă energie pentru a depăşi greutățile 

generate de şcoală și se pot profila o serie de trăsături negative de caracter (lene, superficialitate, 

trişaj, minciună, dezordine). Acum se conturează și o serie de aptitudini speciale, percum 

literatura, muzica, desenul. 

 Pubertatea (10-14ani) și  adolescența ( 14 – 19ani) 

 Pubertatea (10-14/15 ani), este o perioadă corespunzătoare gimnaziului, în timp ce 

adolescența propriu-zisă este corespunzătoare liceului. 

 Această vârstă este marcată de o creștere spectaculoasă și de o maturizare evidentă. 

     La pubertate, ritmul de creștere este spectaculos, el se instalează mai repede la fete decât 

la băieți. Pofta de mâncare este bună, apar chiar și unele capricii alimentare. Somnul se 

instalează destul de ușor și este reconfortant. Starea de sănătate este bună, umbrită uneori de 

episoade virale. Maturizarea sexuală demarează vertiginos, atât la fete, cât și la băieți. Ținuta 

vestimentară este uneori grotească, din dorința de a epata, de a se integra în grup. 

    La adolescență, ritmul creșterii se temperează, dar continuă lent până la finalul 

adolescenței. Din cauza echilibrului hormonal fragil, apetitul este inconstant. Ritmul somnului 

este deseori perturbat, de obiceiul de a învăța noaptea. Starea de sănătate oscilează. 

Adolescentul manifestă interes pentru amenajarea camerei proprii. Gustul vestimentar se 

rafinează. Maturizarea sexuală se desăvârşeşte și de regulă, se organizează conduita sexuală. 

Pe plan intelectual, gândirea puberului este caracterizată de o operații precum 

abstractizare, sinteză, generalizare, analiză, comparație, dar își dezvoltă și capacitatea de a 

utiliza algoritmi. Memoria este dominată de cea voluntară, logică, şi mai ales cea de scurtă 

durată, deşi funcționează şi cea de lungă durată. Vocabularul se îmbogățeşte în termeni de 

ştiintă, tehnică, literatură, exprimarea devine mai fluentă, mai logică, mai elocventă. Este 

specifică vorbirea în jargon, populată cu expresii pitoreşti, teribilisme, vulgare. 

În adolescență, se dobândesc abilități noi: distincția dintre real şi posibil, coordonarea 

unor variabile multiple. Curizitatea continuă să evolueze, apare nevoia de a filozofa, ceea ce va 

contribui la apariția primei concepții despre lume şi viață a individului. Adolescența se 

caracterizează prin memoria logică, de lungă durată. Vocabularul continuă să se nuanțeze, fiind 

prezente şi numeroase expresii tehnice, se consolidează corectitudinea gramaticală a limbii 

materne, apare plăcerea discuțiilor în contradictoriu, jargonul se estompează, dar e încă prezent 

și apare disponibilitate spre limbile străine. 

Pubertatea şi adolescența se caracterizează prin definitivarea şi stabilizarea structurilor 

de personalitate, fenomen care se produce la 14 -15 ani. În pubertate şi adolescență, conştiința 

de sine înregistrează un salt calitativ remarcabil, datorită frecventelor replieri ale individului în 

propriul său for interior.  

Definitorie pentru adolescență este formarea imaginii de sine: identificarea Eului 

personal, al Eului spiritual şi al Eului social. Referitor la Eul corporal, pentru a se familiariza 

cu noua sa entitate anatomică, dialogurile puberului cu oglinda sunt deosebit de frecvente, 
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oscilând între satisfacție şi critică virulentă. Pe lângă teribilismul vestimentar şi 

comportamental, apare o gală de modalități de sublimare prin artă şi literatură dar şi acte 

delincvente. În privința formării Eului spiritual, acesta se referă la capacitatea individului de a-

şi evalua corect propria activitate şi nivelul de cunoştinte şi aptitudini pe care le posedă. Eul 

social semnifică reputația socială a individului şi conştientizarea statusurilor şi rolurilor pe care 

le îndeplineşte în prezent, sau cele pe care le proiectează. 

 

Capitolul II. Drepturile copiilor cu Cerințe Educative Speciale 

integrați în învățământul de masă 

 
Legislația aferentă 

• HG privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea 

drepturilor copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în 

învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de 

învățământ de masă 

• Legea educației naționale nr. 1/ 2011 

• OM 5574/ 2011 privind aprobarea metodologiei de organizare a serviciilor de sprijin 

educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale întegrați în 

învățământul de masă 

• Legea 272 / 2004 reactualizată privind protecția și promovarea drepturilor copilului 

DREPTUL LA ALOCAȚIE ZILNICĂ DE HRANĂ pe parcursul frecventării programului 

școlar. Conform metodologiei de acordarea a drepturilor, părintele sau reprezentantul legal al 

beneficiarului1 solicită către unitatea de învățământ, în baza unei cereri scrise, acordarea 

drepturilor în termen de 10 zile de la emiterea procedurii de repartizare sume din bugetul de 

stat. Cererea scrisă este însoțită de următoarele documente: 

• certificatul de naștere al beneficiarului 

• actul de identitate al părintelui sau reprezentantului  

certificatul de orientare școlară emis de CJRAE  

• declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al 

copilului cu CES conform căreia acesta nu beneficiază de aceleaşi drepturi acordate ca 

urmare a stabilirii unei măsuri de protecţie specială 

• declaraţii pe propria răspundere a beneficiarului major, părintelui sau reprezentantului 

legal al copilului cu CES conform căreia alocaţiile zilnice de hrană și alocațiile pentru 

rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, vor fi folosite doar în 

acest scop 

Alocația de hrană se acordă doar pentru zilele în care elevul a frecventat școală și nu se 

acordă în timpul vacanțelor școlare, sărbătorilor legale, a zilelor de sâmbătă și duminică 

și nici în situația absențelor nemotivate. 

DREPTUL LA ALOCAŢIE PENTRU RECHIZITE ŞCOLARE, CAZARMAMENT, 

ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE se acordă pentru fiecare an școlar parcurs, pe 

durata valabilității certificatului de orientare școlară 

Aceste drepturi nu se acordă în perioada în care copiii cu CES beneficiază de aceleași 

drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecție specială, conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 
1 Beneficiar= copil/ elev cu CES 
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Limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor la hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, 

materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, 

precum şi sume de bani pentru nevoi personale 

 

Grupă de vârstă Valoarea alocației de hrană 

(lei/ zi/ copil) 

Valoarea drepturi îmbrăcăminte, 

încălțăminte, rechizite școlare, 

material igenico-sanitare, jucării, 

echipament sportive 

(lei/ an/ copil 

De la o până la 3 ani 

inclusiv 

12 lei 366 lei 

De la 3 până la 7 ani 

inclusiv 

16,60 lei 498 lei 

De la 7 până la 14 ani 

inclusiv 

16,60  lei 611 lei 

De la 14 până la 18 ani 

inclusiv 

16,60 lei 754 lei 

De la 18 până la 26 ani 

inclusiv 

16,60 lei 844 lei 

*Sumele vor fi actualizate la momentul cursului 

DREPTUL LA GRATUITATE PENTRU TRANSPORT. Pe parcursul valabilității 

certificatului de orientare școlară, copiii, elevii și tinerii cu CES au dreptul la gratuitate pentru 

transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern 

auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic. Pentru elevii cu cerințe 

educaționale speciale sau nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza învățământ la 

domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicală. 

 

DREPTUL LA PROFESOR DE SPRIJIN,  DREPTURI UNIVERSAL-VALABILE 

În conformitate  cu legislația pentru protecția și promovarea drepturilor copilului și în 

solidaritate cu toții copiii, elevii și tinerii cu CES au dreptul: 

✓ la o creștere armonioasă, un mediu de siguranță și confort alături de familia sa. Părinții 

au obligația să asigure copilului cele necesare traiului, un spațiu de siguranță, dragoste 

într-o manieră care să permit dezvoltarea sănătoasă a copilului 

✓ la servicii de sănătate, servicii medicale și de recuperare. Părinții sunt obligați  să solicite 

asistență medicală pentru a asigura coplului strae de sănătate corespunzătoare 

✓ de a beneficia de un nivel de trai care să permit dezvoltarea sa fizică, mentală, spiritual, 

morală și socială. Părinților ne revine obligația de a le asigura copiilor condiții de 

locuire, condiții de viață necesare creșterii și dezvoltării, condiții pentru educați, 

învățătură, pregătire profesională 

✓ la servicii și măsuri de asitență socială, alocații suplimentare și alte facilități prevăzute 

de lege 

✓ în cazul copiilor cu dizabilități, au dreptul la servicii specializate prevăzute prin 

planurile de recuperare, părintele având obligația de a respecta măsurile stabilite prin 

aceste planuri 

✓ la educație care să îi permit dezvoltarea , în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și 

a personalității sale . Părinții sunt obligați să asigure frecvența cu regulaitate a cursurilor 

școlare.  
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✓ la protecție împotriva exploatării economice (constrângere la o muncă, expunere 

publicitară pentru obținerea de venituri econmice, activități de cerșetorie, etc) care să 

compromită educația și sănătatea copilului 

✓ la protecție împotriva abuzului sau neglijenței 

 

Capitolul IV. Părinții - parteneri activi în procesul de integrare în 

diversitate a copiilor 
   În minunata călătorie prin viață, fiecare persoană deține mai multe roluri sociale, însă 

rolul de părinte nu se compară cu niciunul, acesta fiind cel mai măreț, complex și special rol 

existențial. Încă de la intrarea în acest minunat rol, pe umeri părintelui apasă o responsabilitate 

care este încărcată cu emoții pozitive dar și cu îndoieli de genul: ”oare copilul meu este la fel 

ca alți copii!”, ”oare fac ceea ce trebuie pentru el!”, ”cum să-mi ajut copilul mai bine?” etc. 

Aceste îndoieli au legătură cu grija pe care părinții o poartă pentru propriul copil, asemuit de 

multe ori cu un ”bulgăre de aur” de o valoare inestimabilă.  

Nu se comportă  diferit  nici părinții copiilor speciali sau minoritari, care reușesc sub o 

formă sau alta, să găsească forța de a merge mai departe, de a accepta faptul ca deși situația în 

care se află le va influența viața într-un anumit fel la un moment dat, ei continuă să găsească 

noi strategii de adaptare și dezvoltare. 

Studiile de specialitate evidențiază faptul că ființa umană este unică, însa nu 

incomparabilă cu alte ființe, deosebirea fiind dată de cele mai multe ori de influența educației 

primită în primii ani de viață de la persoanele cu rol de îngrijire.  

Uneori unicitatea propriului copil ne provoacă temeri, justificate de faptul că necesită o 

cunoaștere complexă a copilului sub toate dimensiunile lui, a modului cum simte, gândește și 

acționează. Fiecare dintre noi suntem unici, capătând o anumită originalitate și prin faptul că 

ne-am născut intr-o anumită familie, cu o anumită cultură, cu un anumit set de valori, într-un 

anumit context istoric, mediu social, mai mult sau mai puțin conținător si am parcurs un anumit 

drum in viață, ce ne diferențiază de ceilalți.  

Educația copilului este o provocare pentru orice părinte, care trebuie să găsească soluții 

pentru  probleme mai puțin așteptate, apărute de timpuriu, cum ar fi nașterea unui copil cu 

cerințe educaționale speciale, sau o situație imprevizibilă cum ar fi refugierea în situație de 

război, sau o situație prescrisă cum ar fi apartenența la anumite grupuri minoritare sau 

marginale. 

  Aceste provocări nu sunt deloc ușoare, uneori sunt foarte dificil de gestionat fără ajutor, 

purtându-i astfel pe părinți într-o călătorie prin viață, fără să știe dinainte care este destinația și 

câte alte provocări pot întâlni pe parcurs.  

In acest demers dificil, părintele are nevoie să știe că nu este singur și mai mult decât 

atât, să simtă că școala în care propriul copil învață este o școală incluzivă, formată din oameni 

care înțeleg și acceptă diversitatea umană.  

Succesul incluziunii şcolare eficiente, depinde în primul rând de atitudinea pozitivă a 

cadrelor didactice faţă de incluziunea şcolară dar și de colaborarea acestora cu familiile copiilor 

minoritari și nu în ultimul rând colaborarea între toți părinți, toleranța și acceptarea diversității 

ca pe ceva firesc (copii cu CES, copii refugiați. copii de etnie romă, etc).    

Cercetările au arătat că „în programele în care părinţii sunt implicaţi, elevii au performanţe 

mai mari la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 

1995) 

În acest sens, cadrele didactice au un rol deosebit de important în consilierea tuturor 

părinților pentru schimbarea perspectivei asupra acestor categorii de copii aflați în situații 

speciale și care au aceleași nevoi umane ca și copiii majoritari. 
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Timp îndelungat, școlarii care erau diferiți de majoritatea colegilor, fie prin proveniență, 

fie prin capacități, erau percepuți și tratați negativ de către ceilalți copii, generând prejudecăți, 

etichetări și descrieri incorecte care au condus la marginalizare, nerespectarea drepturilor lor, 

excluziune si o barieră foarte puternică de atitudine. Aceasta barieră invizibilă dar foarte 

puternică se construiește în foarte multe cazuri de către adulții semnificativi din jurul copilului 

aflat în formare, cum ar fi cadrele didactice dar și părinții copiilor majoritari. Atitudinea elevilor 

unei clase față de un copil diferit este adesea o imitație fidelă a atitudinii părintelui cu privire la 

acest copil. De exemplu, dacă părintele are tendința să excludă o anumită categorie minoritară, 

sau să o descrie negativ, copiii vor proceda adesea la fel fără să iși dea seama ca este un 

comportament inadecvat care provoacă multă durere emoțională în sufletul copilului respins 

sau tratat diferit de ceilalți. 

Dacă în familie se manifestă toleranța față de semeni și o atitudine pozitivă față de 

persoanele diferite și copiii vor avea tendința să se comporte în același fel. Pentru că modul în 

care părinții comunică cu copiii aspecte legate de dinamica școlară, descriind un coleg de clasă 

ca fiind diferit de marea majoritatea, etichetându-l, contribuie la formarea atitudinilor și 

comportamentelor neadecvate la proprii copii în raport cu ceilalți colegi minoritari. 

Atunci când părinții înțeleg și acceptă diversitatea, sădesc la proprii copii trăsături 

pozitive de caracter, necesare unei relaționării sănătoase, fără de care ființa umană nu se poate 

dezvolta adecvat. 

Copiii poartă bagajul educației primite de la părinți/adulți cu rol de îngrijire tot restul 

vieții lor, iar acesta trebuie să conțină și mesaje de respect față de semeni, precum: 

-Respectă și fii drăguț cu toți copiii! 

-Stai alături de un coleg care are nevoie de ajutor! 

-Nu judeca!  

-Împarte ce ai și cu ceilalți! 

-Petrece timpul în pauză și cu alți colegi! 

-Ascultă părerea tuturor! 

-Nu îți critica colegii! 

-Nu îți respinge colegii care sunt diferiți de tine! 

-Salută toți colegii!  

-Oferă zâmbete tuturor! 

-Adresează doar cuvinte politicoase! 

-Exprimă-ți afecțiunea față de toți colegii! 

-Fi colegul care ți-ar plăcea și ție să-l ai! 

Și mai mult decât atât, părinții trebuie să-și încurajeze permanent copiii să fie empatici 

si să se comporte cu toți copiii după principiul ”Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face!” .            

Pentru că familia deține cheia principală în construirea unei lumi mai bune, mai 

frumoase și mai sigure pentru toți copiii!  

 

Capitolul V.  Atitudini ce susțin integrarea și incluziunea copiilor 

cu CES 
Fiul tău are în clasă un coleg nou, Paul. Paul are un comportament diferit de al celorlalți 

colegi (este gălăgios, se ridică din bancă, nu scrie în timpul orelor, etc.). Acesta vine însoțit de 

o doamnă care îl ajută și îl îndrumă la activități, doamna profesoară îi dă mai puțin de lucru și 

chiar teme mai puține, etc. Colegii de clasă ai fiului tău spun că nu trebuie să se joace cu colegul 

cel nou, că este un ciudat, că este periculos, etc. Tu îi cunoști pe părinții noului coleg și știi că 

acesta are probleme de sănătate/dificultăți de adaptare. Ce îi spui fiului tău pentru a promova 

incluziunea și divesitatea? Cum reacționezi? 

• Îți sfătuiești copilul să reacționeze ca ceilalți? 
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• Te informezi la școală despre situație și îi explici copilului tău cum să se comporte? 

• Întrebi părinții copilului despre situație și explici copilului tău situația? 

• Te documentezi despre copii cu cerințe educaționale speciale? 

Ca adulți suntem persoane de referință pentru copii și este foarte important să le transmite 

acestora comportamente prosociale, chiar dacă sunt situații în care părerile noastre pot fi 

considerate nocive pentru ceilalți și contrazic valorile prosociale. 

Ce știi despre deficiențe? Ce știi despre dizabilitate? Ce știi despre cerințele educaționale 

speciale?  Ce știi despre tulburări specifice de învățare? Ce știți despre educația incluzivă? 

1.Deficiențele/afectările sunt probleme ale modului de funcționare sau ale structurii 

corpului uman. Ele pot fi permanente sau pe o perioadă mai scurtă (un braț amputat este 

permanent, un braț rupt este pe un termen mai scurt). Deficiențele/afectările afectează o parte 

mare a populației globului.  Conceptual de deficiență/afectare, nu se suprapune peste conceptual 

de dizabilitate sau cerință educațională specială.  

2.Conceptul de dizabilitate include deficienţele/afectările, dar nu doar atât. Prin dizabilitate 

se identifică limitări de activitate şi restricţii de participare. Dizabilitatea prezintă aspecte 

negative în interacțiunea dintre persoana care are o problemă de sănătate și factorii contextuali( 

de mediu sau personali).  

3.Cerințele educaționale speciale sunt necesităţi educaţionale suplimentare, care sunt 

utilizate/folosite pentru a îndeplini obiectivele generale ale educației de către fiecare copil. 

Acestea sunt adaptate particularităților individuale și celor provocate de anumite 

deficiențe/afectări sau dizabilitîți sau tulburări/dificultăți de învățare, precum și o asistență 

complex (medicală, socială, educaţională etc.).  

4.Educaţia incluzivă este tipul de educație, care respect pe deplin dreptul copiilor la 

educație. Ea se desfășoară într-o unitate școlară deschisă tuturor, dar particularizată pentru 

fiecare copil, în același timp. Educația incluzivă diminuează și elimină barierele care se ridică 

din diferite motive în învățarea în școală și în afara ei. Educația incluzivă reprezintă educația 

prezentului și a viitorului. Dacă ne învățăm copii într-o școală în care se practică educația 

incluzivă, vom avea urmași mai fericiți și mai toleranți. 

Tipuri de deficiențe 

Unele tipuri de deficiențe necesită cerințe educaționale speciale (auditive, vizuale, 

neuropsihice, unele fizice, associate, unele boli rare, etc.).  

Deficiențele pot fi: 

a. Deficiența intelectuală 

Deficiențe senzoriale:  

b.Deficiența vizuală 

c. Deficiențe neuromotorii 

d. Deficiențe multiple 

e.Dificultăți/tulburări de învățare 

f.Tulburări de limbaj și comunicare 

g. Sindroame şi tulburări specifice 

h.Deficiențe de comportament 

Este important de reținut că o deficiență/afectare, dizabilitate nu este o opțiune. 

În școală cel mai des întâlnite deficiențe care necesită cerințe educaționale special sunt: cele 

intelectuale, senzoriale, de comportament, multiple, cele de învățare și o parte din cele 

neuromotorii. Dacă acestor copii li se oferă suport corespunzător din partea tuturor actorilor din 
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sfera educației (comunitate, profesori, părinți, colegi) pe o perioadă de timp semnificativă, 

societatea va câștiga persoane independente, sau puțin dependenți și utili. 

a.Deficiența intelectuală-funcționarea cognitivă nu permite dezvoltarea unor abilități care 

să permit o integrare facilă a persoanei. Nivelul diferă de la o persoană la alta. În urma acestei 

deficiențe pot fi afectate: limbajul, cititul, scrisul, calculul, raționamentul, achiziția de 

informații este mult mai lentă, etc. Pot fi afectate si aspecte practice precum îngrijirea personală, 

managementul banilor,  sau deprinderile de comunicare interpersonală. 

 Ce fac profesorii pentru copii cu deficiența intelectuală? 

Le pot acorda mai mult timp pentru rezolvarea sarcinilor, le redactează sarcini adaptate, le 

elaborează un curriculum adaptat, implicarea în activități care le sunt facile și pe care le pot 

finalize, pot să modifice modul de predare, etc.  

b.Deficiența vizuală- reprezintă pierderea vederii de către o persoană. Gradul de pierdere 

a vederii diferă de la o persoană la alta, de la un diagnostic la altul, aceasta poate fi parțială sau 

totală. Cauzele pot fi multiple de la naștere sau dobândite în urma unei boli sau unui accident. 

În unele situații se poate îmbunățăți vederea prin purtarea unor ochelari recomandați de medic, 

prin intervenții chirurgicale, dar sunt situații când nu se poate remedia nimic și persoana 

respectivă să-și piardă vederea total (orbirea). Unii copii urmează cursurile școlilor speciale 

unde învață alfabetul Braille, un sistem care le permite să citească și să scrie cu ajutorul unor 

puncte (Toate semnele şi literele se formează prin combinaţii de puncte în cadrul unui grup de 

6 puncte). 

Ce pot face profesorii pentru copii cu deficiență de vedere? 

Le pot acorda mai mult timp pentru rezolvarea sarcinilor, le redactează sarcini adaptate cu 

scrisul mai mare, le acordă mai mult timp atunci când trebuie să citească, le acordă mai mult 

timp la evaluare pentru a citi sarcinile și pentru a le nota pe foaia de examen. elaborează un 

curriculum adaptat, pot să repete informația, să le atragă atenția, să vorbească în fața lor, să 

verifice dacă au recepționat informația transmisă, să le dea sarcini verbale, etc. 

c. Deficiență de auz presupune diferite niveluri de afecțiuni în ceea ce privesc abilitățile de 

receptare a informației, cauza fiind la nivelul analizatorului auditiv (urechea). Sunt persoane 

care prezintă pierderea parțială sau totală a auzului. Unii copii beneficiază de implant cohlear, 

dar nu în toate situațiile este posibil, unii beneficiază de proteze auditive unele mai calitative ca 

altele. Sunt copii care comunică folosind limbajul mimico gestural (limbaju semnelor) învățat 

de obicei în școlile speciale, sunt persoane care nu reușesc să audă sau să vorbească întreaga 

viață. 

Ce pot face profesorii pentru copii cu deficiență de auz? 

Le pot acorda mai mult timp pentru rezolvarea sarcinilor, le redactează sarcini adaptate, le 

elaborează un curriculum adaptat, pot să repete informația, să le atragă atenția, să vorbească în 

fața lor, să verifice dacă au recepționat informația transmisă, să le dea sarcini scrise, etc.  

d.Deficiențe multiple- dizabilitatea multiplă este definită ca fiind două sau mai multe 

deficienţe ce provoacă întârzieri în domeniile de dezvoltare şi afectarea experienţelor 

funcţionale.Pot fi asociate mai multe deficiențe vizuală cu auditivă, cele somatice pot provoca 

alte tipuri de deficiențe(diabetul poate afecta vederea, etc.). În această situație se complică 

lucrurile, întotdeauna trebuie identificat un echilibru între deficiențe, astfel încât încercarea de 

a controla pe  una dintre ele să nu o agraveze pe cealaltă. 

Ce pot face profesorii pentru copii cu deficiențe multiple? 

Le pot să se informeze despre modalitățile în care pot ajuta acești copii, acorda mai mult 

timp pentru rezolvarea sarcinilor, le redactează sarcini adaptate, le elaborează un curriculum 

adaptat, pot să repete informația, să le atragă atenția, să vorbească în fața lor, să verifice dacă 

au recepționat informația transmisă, să le dea sarcini scrise, etc.  
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e.Dificultăți/tulburări de învățare-tulburări de învăţare, se g[sesc ]n literature de 

specialitete sub denumirea de tulburări specifice de învăţare (TSI) –sunt tulburări ce afectează 

procesul de achiziție a abilităților școlare (de citit, scris calcul și ortografie).Dislexia este 

tulburarea specifică a abilităţilor de citire, cu efecte în  corectitudinii, fluenţei, comprehensiunii. 

Disgrafia dificultăți în sfera scrisului cuprinde erori la nivelul literelor, erori sintactice şi erori 

de punctuaţie, organizarea grafică a paragrafelor. Discalculia este o tulburare specifică de 

învăţare care perturbă abilitățile matematice, respective simţul numeric, memorarea tablei 

adunării şi înmulţirii, calcul corect sau fluent, raţionament matematic acurat. Toate aceste 

abilități esenția pentru evoluția școlară  nu sunt dezvoltate la nivelul aşteptat prin raportare la 

nivelul de dezvoltare intelectuală, nivelul de şcolarizare şi vârsta persoanei. Acestea pot apărea 

fie combinate, fie separate și pot prezenta forme ușoare, moderate sau severe. 

Ce pot face profesorii pentru copii cu tulburări specifice de învățare? 

Pot să identifice copii aflați în nevoie, Pot să aplice măsurile compensatorii, măsurile de 

dispensare și pot realiza evaluarea adaptată în funcție de fiecare tulburare specifică de învățare  

f.Tulburări de limbaj și de comunicare 

Tulburările de limbaj şi comunicare sunt împărțite astfel în tulburări de limbaj, tulburarea 

sunetelor vorbirii/fonemelor, tulburarea de fluenţă cu manifestare la copil (bâlbâială), tulburări 

de comunicare socială (pragmatic), alte tulburări nespecificate de limbaj. 

 Ce pot face profesorii pentru copii cu tulburări de limbaj și de comunicare? 

Pot să identifice copii aflați în nevoie. Să nu îi provoace să răspundă rapid la întrebări, să-I 

lase să citească în ritmul lor, să nu se amuze.  

g.1 Sindroame şi tulburări specifice. În această categorie se găsesc copii cu Tulburările 

din spectrul autist. Tulburarea de spectru autist (TSA) este o dizabilitiate complexă de 

dezvoltare a creierului care afectează: comunicarea, interacțiunea socială și comportamentul. 

Aspectul copiilor cu autism nu îi deosebeste de ceilalti, acestia au mari dificultăți în a comunica, 

a interacționa, a se comporta. Ei au  moduri diferite de a învăța spre deosebire de ceilalți copii.  

Ce pot face profesorii pentru copii cu tulburări de spectru autist? 

Pot să-i accepte în grupul de elevi. Să se documenteze despre modalitățile în care îi pot 

integra, să accepte prezența facilitatorului în clasă. Să adapteze curriculum, să-I prezente 

subiecte de evaluare adaptate nivelului de cunoștințe și posibilităților lor.   

g.2 Sindromul London Down. Copiii cu Sindromul Down au întârziere la nivelul 

dezvoltării motorii şi la nivelul limbajului, deficite specifice în ceea ce priveşte memoria 

verbală, precum şi deficite cognitive.Copiii cu sindrom Down au un risc mai crescut pentru 

probleme medicale, lucru care contribuie şi la exacerbarea deficitelor cognitive. 

Ce pot face profesorii pentru copii cu sindromul Down? 

Pot să-i accepte în grupul de elevi. Să se documenteze despre modalitățile în care îi pot 

integra, să accepte prezența facilitatorului în clasă. Să adapteze curriculum, să-le prezente 

subiecte de evaluare adaptate nivelului de cunoștințe și posibilităților lor.   

g.3 Deficitul de atenţie cu/fără hiperactivitate (ADHD) este cea mai frecventa întâlnită 

tulburare de  neurodezvoltare aparută în copilarie. Copiii cu ADHD pot prezenta dificultate în 

menținerea atenției, în controlul comportamentelor impulsive (pot acționa fără să se gândească 

care va fi rezultatul) sau pot sa fie excesiv de activi.  

Ce pot face profesorii pentru copii cu ADHD? 

Pot să-i accepte în grupul de elevi. Să se documenteze despre modalitățile în care îi pot 

integra, săle adapteze programul școlar. Să adapteze curriculum, să-le prezente subiecte de 

evaluare adaptate nivelului de cunoștințe și posibilităților lor. Să le prezinte sarcini scurte și 

variate.   

h.Deficiențe de comportament. Comportament opoziționist provocator se poate întălni în 

doze mici la mulți copilași atunci când spun NU și refuză să facă ceea ce li se cere. Când 
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comportamentul se menține timp îndelungat minim 6 luni și afectează viața copilului putem 

spune că este posibil un comportament opoziționist provocator. spunem că este  

Ce pot face profesorii pentru copii cu deficiențe de comportament? 

Pot să-i accepte în grupul de elevi. Să se documenteze despre modalitățile în care îi pot 

integra, să accepte fie fermi. Să adapteze curriculum, dacă situația o cere.  

Dacă cunoașteți un copil cu una dintre deficiențele/afectările/dizabilitățile prezentate 

anterior, vă rog să nu uitați că nu și-au ales și nici părinții acestor lor nu au avut de ales. De 

multe ori se află în impas în a-și ajuta copilul fie financiar, fie sufletesc.  

Ce putem fiecare să facem pentru noi și pentru ceilalți? 

❖ Să ne iubim pe noi înșine. Să ne iubim copii. 

❖ Să acceptăm că suntem supuși greșelii, dar să încercăm să ne corectăm. 

❖ Să fim exemplu pentru copii noștri. 

❖ Să fim empatici și să-i învățăm empatia. 

❖ Să fim toleranți și să îi învățăm toleranța pe copii. 

❖ Să avem răbdare și să-i învățăm pe copii răbdarea. 

❖ Să îi ascultăm pe ceilalți și să ne învățăm copii să asculte. 

❖ Când nu putem să ajutăm, măcar să nu încurcăm. 

❖ Să acceptăm că suntem diferiți și să-i învățăm pe copii că există diferențe. 

❖ Să ne învățăm să solicităm ajutorul, să ne învățăm copii să solicite ajutor. 

❖ Să acordăm ajutor celor care îl solicită să ne învățăm copii să acorde ajutor. 

❖ Să nu râdem de ceilalți care sunt în dificultate, să ne învățăm copii să nu se amuze de 

neputințele celorlalți. 

❖ Să... Haideți să fim o societate care ne susținem și ne găsim utilitatea unii altora. Doar 

împreună vom reuși. 

 

 

 

EVALUARE FINALĂ 

1. Elaborarea portofoliilor pentru dezvoltare profesională continuă. Structura portofoliului 

pentru dezvoltare profesională continuă cuprinde: 1. prezentarea a cel puțin o resursă 

educațională deschisă, aplicată în demersul didactic;  dovada unei activități de diseminare a 

practicilor educaționale implementate în cadrul programului pentru dezvoltare profesională 

acreditat.  

2. Evaluarea portofoliilor pentru dezvoltare profesională continuă a) Evaluarea portofoliului 

pentru dezvoltare profesională continuă se realizează pe baza unei grile de evaluare, prin 

alocarea punctajului de la 0 la 100 puncte. Condiția pentru promovare este îndeplinită prin 

obținerea unui punctaj de minimum 70 puncte. b) Grila de evaluare conține criterii de evaluare 

care vizează două dimensiuni: calitativă și cantitativă. Se vor formula criterii de evaluare 

precum: integralitatea portofoliului, consitență metodico-științifică, relevanță aplicativă (din 

perspectiva specificului programului de dezvoltare profesională), creativitate, originalitate, 

promovarea schimbului de bune practici în comunitatea de învățare, etc. c) Portofoliile pentru 

dezvoltare profesională continuă care obțin un punctaj maxim și sunt apreciate de formatori ca 

modele de bune practici în domeniul tematic al programului acreditat, pot deveni resurse 

educaționale deshise. 


